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Abstract

3XUSRVH� RI� WKLV� VWXG\�ZDV� WR� GHWHUPLQH� UHODWLRQVKLS� RI� DO�4XUDQ� DQG� DO�6XQQDK�ZLWK� WKH� UXOHV� RI�
ÀTK�DO�·SGDWX�PXKDNNDPDK�DQG�DSSOLFDELOLW\�LQ�,VODPLF�5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ��3$,��LQ�3XEOLF�+LJKHU�
(GXFDWLRQ��378���ZLWK�QR�´VFUDSHµ�H[KDXVWHG�FXOWXUH�RU�RQ�WKH�FRQWUDU\��VR� LQWHUWZLQHG�KDUPRQ\�
EHWZHHQ�0XVOLPV�DQG�DGKHUHQWV�RI�FXOWXUH�LQ�VRFLHW\�

0HWKRG�XVHG�LQ�VWXG\�LV�FRQWHQW�DQDO\VLV��ZKLFK�LV�XVHG�WR�XQGHUVWDQG�WKH�UXOHV�RI�$UDELF�LQ�YHUVHV�RI�
WKH�.RUDQ�DQG�+DGLWK�RI�WKH�3URSKHW�RI�,VODP�DQG�FXOWXUH��,Q�DGGLWLRQ��DOVR�XVHG�GLVFRXUVH�DQDO\VLV��
ZKLFK�LV�WR�FRQQHFW�WKH�WR�WKH�FRQWH[W�DV�PHDQLQJ�LPSOLHG�UHODWLQJ�WR�FLUFXPVWDQFHV�DW�WLPH�RI�YHUVHV�RI�
.RUDQ�DQG�+DGLWK�RI�3URSKHW�ORZHUHG�

5HVXOWV�REWDLQHG�IURP�VWXG\�RI�OLWHUDWXUH��WKDW�,VODP�JLYHV�WKH�RSWLRQ�WR�PDQNLQG�WR�GHWHUPLQH�RWKHU�
RSWLRQV��UHFRJQL]H�DQG�SURWHFW�WKH�ULJKW�WR�OLIH�DGKHUHQWV�RI�D�GLIIHUHQW�FXOWXUH��DQG�,VODP�LV�D�XQLYHUVDO�
UHOLJLRQ�WKDW�KDV�FKDUDFWHULVWLFV�RI�DO�ZSTL·L\DK��UHDOLVWLF���DQG�FDQ�FRRSHUDWH�LQ�SUHYHQWLQJ�GDPDJH�DQG�
EXLOG�FRPPXQLW\�

Keywords��,VODPLF�UHOLJLRQ�DQG�FXOWXUH��DO�·SGDWKX�PXKDNNDPDK��,VODPLF�5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ�

Abstrak

7XMXDQ� GDUL� SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� XQWXN�PHQJHWDKXL� KXEXQJDQ� DO�4XU·DQ� GDQ� DO�6XQQDK� GHQJDQ�
NDLGDK� ÀNLK� DO�¶SGDWX� PXKDNNDPDK� GDQ� SHQHUDSDQ\D� GDODP� 3HQGLGLNDQ� $JDPD� ,VODP� �3$,�� GL�
3HUJXUXDQ�7LQJJL�8PXP��378���GHQJDQ�WDQSD�´PHQJLNLVµ�KDELV�EXGD\D�DWDX�VHEDOLNQ\D��VHKLQJJD�
WHUMDOLQ�NHUXNXQDQ�DQWDUD�SHPHOXN�,VODP�GDQ�SHPHOXN�EXGD\D�\DQJ�DGD�GL�PDV\DUDNDW��

0HWRGH�SHQHOLWLDQ�\DQJ�GLJXQDNDQ�SDGD�WXOLVDQ�LQL�DGDODK�FRQWHQW�DQDO\VLV��\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�
PHPDKDPL�NDLGDK�EHUEDKDVD�$UDE�GDODP�D\DW�D\DW�DO�4XU·DQ�GDQ�+DGLWV�1DEL�WHQWDQJ�DJDPD�,VODP�
GDQ�EXGD\D��6HODLQ�LWX��GLJXQDNDQ�SXOD�GLVFRXUVH�DQDO\VLV��\DLWX�XQWXN�PHQJKXEXQJNDQ�WHNV�GHQJDQ�
NRQWHNV�VHEDJDL�PDNQD�WHUVLUDW�\DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�VLWXDVL�GDQ�NRQGLVL�SDGD�VDDW�D\DW�DO�4XU·DQ�
GDQ�+DGLWV�1DEL�GLWXUXQNDQ�

+DVLO�\DQJ�GLSHUROHK�GDUL�VWXGL�OLWHUDWXU�LQL��EDKZD�,VODP�PHPEHULNDQ�SLOLKDQ�NHSDGD�XPDW�PDQXVLD�
XQWXN�PHQHQWXNDQ�SLOLKDQ�ODLQ��PHQJDNXL�GDQ�PHOLQGXQJL�KDN�KLGXS�SHPHOXN�EXGD\D�\DQJ�EHUEHGD��
GDQ� ,VODP� DGDODK� DJDPD� XQLYHUVDO� \DQJ� PHPLOLNL� NDUDNWHULVWLN� DO�ZSTL·L\DK� �UHDOLVWLV��� VHUWD� ELVD�
EHNHUMDVDPD�GDODP�PHQFHJDK�NHUXVDNDQ�GDQ�PHPEDQJXQ�PDV\DUDNDW��

Kata Kunci��DJDPD�,VODP�GDQ�NHEXGD\DDQ��DO�¶SGDWKX�PXKDNNDPDK��3HQGLGLNDQ�$JDPD�,VODP�



Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

54

Pendahuluan
Menurut UU Sisdiknas No. 20/2003 

Bab I Pasal 1 Ayat (1), bahwa pendidikan 

nasional yang berlaku di Indonesia 

adalah pendidikan yang berasaskan 

nilai-nilai agama dan kebudayaan 

nasional Indonesia. Karena itu, bagi 

setiap warga negara memiliki pilihan 

untuk memeluk agama dan kebudayaan 

tertentu yang ada di Indonesia. Hal 

demikian, sudah menjadi kewajiban 

negara untuk melindungi agama dan 

kebudayaan, seperti yang tertera dalam 

UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 

32 Ayat (1).

Namun, bila memperhatikan 

implementasi Undang-undang tersebut, 

belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik dan masih jauh dari nilai-nilai 

agama dan kebudayaan berkeadaban. 

Di negeri kita Indonesia, menurut Nur 

el-Fikri, masih sering terjadi benturan 

agama dan budaya yang menjadikan 

agama mengikis habis budaya atau 

sebaliknya (liputanislam.com/kajian-

islam), sehingga bisa mengganggu 

kerukunan hidup antar penganut agama 

dan pemeluk kebudayaan.

Agama Islam sebagai agama resmi 

di Indonesia dalam posisinya sebagai 

agama PLVVLRQDULV�� GDODP� VDWX� VLVL�

PHQJDMDUNDQ�SHPHOXNQ\D�XQWXN�EHUGDNZDK�

NHSDGD�PDV\DUDNDW� \DQJ� EHUODWDU� EHODNDQJ�

EXGD\D�EHUEHGD�GHQJDQ�EXGD\D� ,VODP��GDQ�

GL� VLVL� ODLQ� PHPEHUL� NHVHPSDWDQ� NHSDGD�

SHPHOXN�DJDPD�GDQ�EXGD\D�ODLQ�XQWXN�KLGXS�

UXNXQ��0DND��XQWXN�PHQJKLQGDUL�EHQWXUDQ�

DJDPD�GDQ�EXGD\D�\DQJ�WLGDN�VHVXDL�GHQJDQ�

DMDUDQ�DJDPD�,VODP��GLSHUOXNDQ�SHPDKDPDQ�

DMDUDQ� ,VODP� \DQJ� XWXK�� 6HEDOLNQ\D�� MLND�

GLODNXNDQ�SHPELDUDQ�EXGD\D�\DQJ�EHUWRODN�

EHODNDQJ�GHQJDQ�DMDUDQ�,VODP��EHUDUWL�WHODK�

PHQJDEDLNDQ� DMDUDQ� DJDPD�� .DUHQD� LWX��

SHQGLGLNDQ� \DQJ� WHSDW� XQWXN� PHQHUDSNDQ�

DMDUDQ� ,VODP� EDJL�PDKDVLVZD� GHQJDQ� ODWDU�

EHODNDQJ� EXGD\D� EHUEHGD� DGDODK� PHODOXL�

3$,�EHUEDVLV�HYROXVL�EXGD\D�

3HQGDSDW�VHQDGD�GLVDPSDLNDQ�ROHK�0��

$PLQ�$EGXOODK������������NHORPSRN�DJDPD�

GDQ�EXGD\D�\DQJ�EHUEHGD�GLZDMLENDQ�XQWXN�

PHQMDJD� NHEHUVDPDDQ�� VHKLQJJD� KDN� KLGXS�

LQGLYLGX�� KDN� NXOWXUDO�� GDQ� KDN� NHORPSRN�

EXGD\D��WLGDN�VHUWD�PHUWD�EHUWDEUDNDQ�VDWX�

VDPD�ODLQ��0DND��GLSHUOXNDQ�FDUD�\DQJ�WHSDW�

GDODP�PHPLOLK�PDWHUL��PHWRGH�� GDQ� WHNQLN�

SHQGLGLNDQ� DJDPD� \DQJ� GLVDMLNDQ� NHSDGD�

PDKDVLVZD� \DQJ� EHUODWDU� EHODNDQJ� EXGD\D�

EHUEHGD�

Pemahaman ajaran agama seperti 

di atas, harus sudah dipahami oleh 

mahasiswa yang akan mengambil 

matakuliah PAI, dan harus tertanam 

dengan baik dan menjadi sebuah 

keyakinan. Menurut Keputusan 

Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/

Kep/2006 Pasal 2, bagi dosen PAI harus 

bisa memberikan pemahaman misi PAI 

yang demikian kepada mahasiswanya, 

yaitu dalam menerapkan nilai-nilai 

dasar keagamaan dan kebudayaan. 

Namun, dengan memperhatikan 

beban studi matakuliah PAI di 

Perguruan Tinggi Umum (PTU) hanya 

3 Satuan Kredit Semester (SKS), maka 

untuk mengefektifkan misi PAI di 

atas, diperlukan sebuah desain PAI 

yang memudahkan mahasiswa dalam 

memahami materi pembelajaran 

dengan baik. Menurut Clark & 

Mayer, pembelajaran yang baik harus 

mencakup materi, metode, media, dan 

kontruksi pembelajaran (Setyosari, 

2013:289). 6HODLQ�LWX��XQWXN�PHPSHUPXGDK�

SHPEHODMDUDQ�3$,�EHUEDVLV�HYROXVL�EXGD\D��
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PDND� LOPX� SHQGLGLNDQ� ,VODP� MXJD� ELVD�

GLMDGLNDQ�VHEXDK�SHQGHNDWDQ�

Metodologi
Metodologi penelitian yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah OL�

EUDU\� UHVHDUFK� tentang pendapat ulama 

dalam memaknai agama Islam dan ke-

budayaan. Sebab itu, untuk mempermu-

dah dalam menganalisis subjek peneli-

tian, diperlukan pendekatan lain berupa 

FRQWHQW� DQDO\VLV yang mengkaji makna 

teks dan kedudukan kata secara utuh. 

Dalam mempertajam analisis makna 

sebuah teks, digunakan pendekatan lain 

yaitu GLVFRXUVH�DQDO\VLV. Menurut (Syam-

suddin, 1992:3), pendekatan GLVFRXUVH�

DQDO\VLV ini digunakan untuk mengana-

lisis kesatuan teks dengan konteks, atau 

yang melatar belakangi keberadaan 

teks, seperti masyarakat, situasi, pe-

makaian, unsur segmental dan unsur 

non segmental.

Pembahasan
Agama Islam bukan agama budaya. 

Tetapi, agama wahyu dari Allah yang 

memungkinkan bisa melahirkan budaya 

(Yatim, 1997:2-3). Sebab itu, terdapat 

hubungan antara agama Islam dengan 

kebudayaan seperti berikut.

Agama Islam dan Kebudayaan1. 

1S]KLP� ¶$EGXO� :SKLG� DO�-SVXU�

(2010: 5), telah mensintesis beberapa 

GHÀQLVL� NHEXGD\DDQ�� \DLWX� NDLGDK�

universal tentang sesuatu yang ada, 

kehidupan, dan manusia, yang berwujud 

keyakinan, seni, pemikiran, aturan, dan 

kepribadian, sehingga menjadi sebuah 

konstruksi yang dibentuk oleh agama, 

ÀOVDIDW��VHQL��QRUPD��GDQ�QLODL�\DQJ�DGD�

di dalam masyarakat. Jadi, kebudayaan 

adalah kesepakatan yang berbentuk 

sistem yang kompleks, mencakup cara 

hidup material dan spiritual, merupakan 

karya masyarakat melalui kohesi sosial 

yang menjadi salah satu syarat untuk 

menegakan institusi sosial. 

Sebab itu, kebudayaan memiliki 

peran dalam pembangunan sosial, 

karena telah mampu menciptakan 

keharmonisan sosial, yaitu menyatukan 

pola dan norma dalam menentukan 

tindakan dan mengadopsi kenyataan. 

Kebudayaan merupakan eksistensi 

sosial, dan proses yang menghasilkan 

kesatuan. Dalam kasus tertentu, Islam 

bisa menerima kebudayaan tertentu, 

selama kebudayaan itu sesuai dengan 

ajaran Islam. 

Hubungan agama Islam dan 

kebudayaan diikat oleh pilihan manusia, 

karena Tuhan telah memberikan pilihan 

kepada manusia untuk menentukan 

VLNDS� �DO�6\DP� >��@�� ���� 0HQXUXW� $E��

-D·IDU� DO�7KDEDUk� ������� ����� \DQJ�

PHQJXWLS� SHQGDSDW� 6XI\SQ��PDNQD� DO�

IXM�U dan DO�WDTZS pada Surat al-Syam 

[91]: 8), adalah ketaatan (DO�WKS·DK) dan 

maksiat (DO�PD·VKL\DK). Menurut Ibnu 

.DWVkU��������MX]����������\DQJ�PHQJXWLS�

SHQGDSDW� ,EQX� $EEDV�� 0XMSKLG��

4DWSGDK��DO�'KDKSN��GDQ�DO�7VDXUk��NDWD�

DO�IXM�U dan DO�WDTZS pada ayat tersebut 

berarti Allah telah menjelaskan kebaikan 

(DO�NKDLU)�dan keburukan (DO�V\DUU). 

Dari pendapat kedua PXIDVVLU ini, 

bisa disimpulkan bahwa di dalam 

kehidupan manusia di dunia terdapat 

dua kehidupan, yaitu kehidupan yang 

taat kepada Allah atau maksiat kepada-

Nya, dan kehidupan yang mengarah 

kepada kebaikan atau keburukan. 
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Bila tafsir ini dikembangkan, maka 

di dalam kehidupan ini terdapat juga 

kebudayaan yang baik dan kebudayaan 

yang buruk. Karena itu, kebudayaan 

yang baik (DO�WDTZS) pasti ada di 

dalam kehidupan dan kebudayaan 

yang buruk (DO�IXM�U) tidak bisa dikikis 

habis. Melainkan, kebudayaan buruk 

itu harus diminimalisir sehingga tidak 

mengganggu ketaatan kepada Allah, 

dan melindungi hak hidup pemilik 

kebudayaan itu.

Berpijak dari kondisi objektif 

masyarakat dengan kebudayaannya 

VHSHUWL�GHPLNLDQ��$Ok�2PODO�PHQ\DUDQ�

NDQ� SHUOX� DGD� UHGHÀQLVL� NHEXGD\DDQ��

yang dikaitkan dengan pembangunan 

dan demokrasi, dengan berpijak kepa-

da kebutuhan untuk hidup berdampin-

gan dengan kebudayaan Islam, sebagai 

wujud keterbukaan dan dialog dengan 

NHEXGD\DDQ�ODLQ��DO�-SVXU������������+DO�

ini, termasuk persaingan global yang 

akan menghambat kebudayaan dan 

menemukan kesulitan untuk eksis, ke-

cuali dengan jalan LVKOSK dan dialog ke-

budayaan Islam dengan kebudayaan 

%DUDW�GDQ�ORNDO��DO�-SVXU������������

Jadi, kebudayaan dalam pengertian 

luas, harus merespon fenomena kehidu-

pan dengan mewujudkan kesadaran 

masyarakat untuk membentuk kebu-

dayaan yang berkelanjutan sebagai man-

ifestasi kebudayaan masa lalu ke masa 

kini dan masa depan. Hasilnya, berupa 

proses berkelanjutan yang menembus 

semua sejarah. Tujuannya, untuk men-

jawab warisan kebudayaan masa lalu 

dalam membimbing individu dan kel-

ompok di masa sekarang, yang diperka-

ya dengan kemajuan kebudayaan baru 

sehingga bisa hidup eksis pada saat ini 

dan masa yang akan datang.

Walaupun begitu, kita tidak serta 

merta menerima kebudayaan Barat 

dan lokal tanpa seleksi. Maka, untuk 

mewujudkan kehidupan yang lebih 

baik perlu ditetapkan persyaratan 

dalam menerima kebudayaan lain, yaitu 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. 

Sebab itu, dialog adalah menjawab 

persoalan dengan persoalan. Dialog 

seperti ini ditujukan untuk menjawab 

keberadaan manusia yang bersuku-

suku dan berbangsa-bangsa, seperti 

\DQJ� GLMHODVNDQ� DO�4XU·DQ� �DO�+XMXUSW�

[49]:13).

�0HQXUXW� ,EQX�.DWVkU� ������� MX]� ���

78), kata DO�V\X·�E�SDGD�6XUDW�DO�+XMXUSW�

ayat 13 ini berarti bangsa, dan kata DO�

TDEDkO� berarti keturunan Arab. Karena 

itu, Allah melarang keturunan Adam 

dan Hawa saling JKLEDK dan saling 

menjelekan antar sesama manusia. 

Rasulullah Saw. bersabda: “3HODMDULODK�

NHWXUXQDQ� �QDVDE�� NDOLDQ� \DQJ� ELVD�

PHPSHUWHPXNDQ�DVDO�XVXO�NHWXUXQDQ,�NDUHQD�

WHUPDVXN� VLODWXUDKLP� DNDQ� PHQXPEXKNDQ�

NDVLK� VD\DQJ� GDODP� NHOXDUJD�� PHQDPEDK�

UL]NL,�GDQ�DNDQ�EHUEHNDV” (HR al-Tirmidzi).�

Semua manusia adalah keturunan 

Adam dan Hawa. Kemuliaan di antara 

manusia diukur dengan ketaatan 

kepada Allah Swt. dan mengikuti jejak 

Rasulullah Saw. 

Berpijak kepada tafsir di atas, perbe-

daan bangsa dan suku adalah takdir. Se-

mentara perbedaan kebudayaan adalah 

pilihan manusia. Maka, untuk mencipta-

kan sebuah masyarakat yang rukun ada-

lah dengan menjalin hubungan VLODWXUD�

KLP dalam kemajemukan. Menurut Ali 

$KPDG�0DGN�U� ������� ����� GL� VDWX� VLVL�

Islam telah mengajarkan ajaran tauhid, 
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dan di sisi lain memiliki ajaran universal, 

kokoh, dan sempurna. Namun, dalam 

memahami ajaran Islam yang demikian 

harus secara seimbang, sehingga lahir 

nilai kebajikan dan bisa memahami re-

alita seperti perbedaan budaya. Adapun 

yang menjadi asas perubahan kebu-

dayaan, bahwa nilai-nilai kebudayaan 

Islam bukan produk manusia kecuali 

dalam penerapannya; dan tidak memis-

DKNDQ�GLUL�GDUL�VDLQV��0DGN�U�������������

Kedua asas ini, sudah menjadi alasan 

bahwa kebudayaan Islam bersumber ke-

pada ajaran Islam dan tidak tunduk ke-

pada ajaran manusia.

$O�¶RGDWX�0XKDNNDPDK2. 

Kaidah DO�¶SGDWX� PXKDNNDPDK� (adat 

adalah hukum), adalah bagian dari 

NDLGDK�ÀNLK�,VODP�VHSHUWL�DO�PXV\DTTDWX�

WDMOXEX� WD\VkU (kesulitan membawa 

kemudahan). Makna DO�¶SGDK berdekatan 

dengan DO�·XUI. Ayat al-Qur’an yang yang 

mendasari adanya DO�¶SGDK dan DO�·XUI 

adalah, “NKXG]�DO�·DIZD�ZD�PXU�EL�DO�¶XUI, 

jadilah engkau pemaaf dan suruhlah 

orang mengerjakan yang makruf” 

�DO�¶$USI� >�@�� ������ .DWD� DO�¶XUI di sini 

memiliki arti yang luas, setiap ucapan 

GDQ�SHUEXDWDQ�EDLN��$O�6D·Gk�������������

dan sesuatu yang sesuai dengan syariat 

�$O�%DJKZk�� ������ ������ 0DNQD� DO�¶XUI�

SDGD�D\DW�LQL��PHQXUXW�DO�7KDEDUk��������

204) dan al-Sa’di (2000: 202), adalah 

larangan bagi orang yang beriman untuk 

menentang dan memusuhi kebenaran 

\DQJ�GLEDZD�5DVXO��DO�1LVS�>�@��������

Dalam ayat lain, Allah Swt. 

menjelaskan: “ZD� ¶DOD� DO�PDXO�GL� ODKX�

UL]TXKXQQD�ZD�NLVZDWXKXQQD�EL�DO�PD·U�I, 

dan kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara yang makruf” (al-Baqarah [2]: 233). 

Kata EL� DO�PD·U�I pada ayat ini, berarti 

kebiasaan yang ada di negeri orang 

tanpa berlebihan menurut kemampuan 

�,EQX�.DWVkU��������������7DIVLU�D\DW� LQL��

berhubungkan dengan hadits Nabi 

Saw., “.KXG]k� PS� \DNÀNL� ZD� ZDODGLNL� EL�

DO�PD·U�I, ambilah yang mencukupimu 

dan anakmu dengan cara baik” (HR 

Bukhari). Kata DO�PD·U�I berarti, 

mengacu kepada kebiasaan karena 

WLGDN�DGD�EDWDVDQ�VHFDUD�V\DU·L��DO�-D·À��

1987: 768). Sebab itu Rasulullah Saw. 

menegaskan, “PS� UD·SKX� DO�PXVOLP�Q�

KDVDQ� IDKXZD� ¶LQGD� $OODK� KDVDQ, sesuatu 

yang dipandang oleh seorang Muslim 

itu baik, maka di hadapan Allah juga 

baik” (HR Ahmad).

Dialog Agama Islam dan Budaya3. 

Merujuk kepada penjelasan plurali-

WDV�PDQXVLD��DO�+XMXUSW�>��@������GDQ�SL-

lihan manusia (al-Syam [91]: 8) di atas, 

menunjukan bahwa seorang Muslim di-

tuntut untuk menerima kenyataan atau 

fenomena yang ada di masyarakat. Bila 

seeorang menolak kenyataan ini, berarti 

ia telah menolak kehendak Allah yang 

“menginginkan” manusia berbeda da-

lam agama dan budaya. Sebab itu, ked-

ua ayat ini harus dipahami sebagai ayat 

PXDPDODK, hubungan sosial seorang 

Muslim dengan sesama manusia. 

Hal prinsip yang harus diperhatikan, 

adalah hak dan kewajiban seorang 

non-Muslim kepada Tuhan sebagai 

Penciptanya. Hak yang melekat pada 

diri seorang non-Muslim yang diberikan 

Allah adalah hak hidup. Adapun pilihan 

untuk menganut agama dan budaya di 

luar Islam, berarti Allah tidak memaksa 

mereka untuk memilih Islam sebagai 
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jalan hidupnya (al-Baqarah [2]:256). 

Namun, di ayat lain Allah menyeru 

umat manusia untuk beribadah kepada-

Nya (al-Baqarah [2]: 21). Al-Thabari 

\DQJ� GLNXWLS� ,EQX� .DWVkU�� PHPDKDPL�

makna kata “manusia” pada ayat ini 

DGDODK�RUDQJ�PXQDÀN��6HPHQWDUD�,EQX�

.DWVkU� VHQGLUL�� PHPDKDPLQ\D� VHEDJDL�

RUDQJ� NDÀU� \DQJ� ERGRK� NDUHQD� VLNDS�

WDNOkG yang berlebihan kepada ajarannya 

�,EQX�.DWVkU�������������

Pendapat Al-Thabari dan Ibnu 

.DWVkU� \DQJ� PHZDNLOL� XODPD� NODVLN�

di atas, dibenarkan oleh Mukmin al-

Hiba (1994: 35) yang mewakili ulama 

kontemporer, bahwa ada dialog 

antara Muslim dan non-Muslim untuk 

merealisasikan ajaran Islam universal 

dalam kehidupan. Ayat al-Qur’an yang 

mendukung dialog ini tertera di dalam 

¶$OL�,PUSQ�>�@�������DO�6\XUS�>��@�����GDQ�

Thaha [20]: 28. Bahkan, dalam hadits 

Nabi Saw. dijelaskan, “DQWXP� ¶DODPX� EL�

DPUL�GXQ\SNXP, kalian lebih tahu urusan 

dunia kalian” (HR Muslim).

Adapun persyaratan dalam dialog 

ini, adalah dialog dengan diri sendiri 

dan introspeksi diri dalam mengemban 

kebenaran; dialog dengan sesama 

Muslim menyangkut ijtihad kesatuan 

umat Islam; dan dialog antara Muslim 

dan non-Muslim menyangkut upaya 

mencegah kerusakan dan menjalankan 

SHPEDQJXQDQ�GL�PXND�EXPL� �DO�-SVXU��

2010: 8). Upaya ini ditempuh melalui 

proses MLKSGXO�ÀNUL (jihad pemikiran). 

Sejarah telah mencatat, Abu Jahal, 

Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syuraiq 

sebagai tokoh Quraisy termasuk 

orang yang menerima kebenaran 

al-Qur’an, yaitu pada saat mereka 

mendengarkan Nabi Saw. membaca 

al-Qur’an pada shalat malam. Mereka 

bertiga memahami benar makna ayat 

al-Qur’an. Sebab itu, upaya kita dalam 

mendialogkan ajaran Islam dan budaya, 

dikembalikan kepada kesungguhan 

kita dalam memperjuangkan nilai-nilai 

budaya Islam kepada penganut budaya 

ODLQ� �DO�)XUTSQ� >��@�� ����� 0HUHND� \DQJ�

non-Muslim pada prinsipnya memiliki 

potensi beriman kepada Allah (Qutb, 

2009: 325). 

Abu Jahal, Abu Sufyan, dan 

Akhnas bin Syuraiq sendiri seperti yang 

diabadikan al-Qur’an, pada prinsipnya 

mengakui kebenaran Islam dan Nabi 

Muhammad Saw. Namun, karena 

mereka bertiga tergolong penzhalim, 

mereka tidak mau menerima ajaran 

,VODP� �DO�$Q·SP� >�@�� ����� -DGL�� \DQJ�

diperlukan dalam dialog Islam dengan 

budaya lain, terletak pada metode dan 

strategi dalam LMWLKSG�WDWKEkTL (penerapan) 

untuk mengembalikan pikiran mereka 

NHSDGD� ÀWUDKQ\D� \DQJ� GLEDZD� VHMDN�

dalam kandungan seorang ibu. Inilah 

yang dimaksud dengan karakteristik 

ajaran Islam yang ZSTL·L\\DK (realistis). 

PAI Berbasis Evolusi Budaya4. 

Berpijak kepada argumentasi di 

atas, maka dalam merumuskan PAI 

berbasis evolusi budaya dibutuhkan 

LMWLKDG�SXOD��$OL�$KPDG�0DGN�U��������

30), telah merumuskan kurikulum 

pendidikan Islam, seperti berikut.

Tujuan Kurikulum PAIa. 

Pada prinsipnya, tujuan kuri-

kulum adalah tujuan pendidikan itu 

sendiri, dan tujuan pendidikan pada 

prinsipnya adalah tujuan penciptaan 

manusia. Manusia diciptakan oleh 

Allah agar menjadi ¶DEGXOODK untuk 
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karena kurikulum agama saat ini 

dipandang negatif dalam hal interaksi 

umat Islam dengan umat lain. Selain 

itu, Barat juga berambisi agar semua 

lembaga pendidikan tunduk kepada 

NXULNXOXP� SHPHULQWDK� �6\SPLK��

2005: 3-4). Sarana yang dijadikan 

Barat untuk mengkondisikan 

kurikulum pendidikan agama di 

antaranya adalah demokrasi dan 

hak asasi manusia menurut Barat. 

Target Barat adalah menanamkan 

paham evolusi agama yang akan 

menjauhkan umat Islam dari ayat 

DO�4XU·DQ�GDQ�KDGLWV�1DEL��6\SPLK��

2005: 7-8). Permasalahan inilah 

yang perlu segera diantisipasi agar 

tujuan pendidikan tidak keluar dari 

peran manusia sebagai DEGXOODK�GDQ�

NKDOLIDWXOODK.

Komponen Kurikulum PAIb. 

Komponen kurikulum PAI 

adalah sekumpulan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, dan 

segala sesuatu yang bisa menunjang 

kepada tujuan penciptaan manusia. 

Karena itu, dalam menetapkan 

komponen kurikulum ini perlu ada 

sumber kurikulum. Dalam akidah 

DKOX� VXQQDK� ZDO� MDPS·DK, sumber 

kurikulum pendidikan Islam adalah 

al-Qur’an, al-Sunnah, LMPS· dan 

ijtihad. 

Di dalam al-Qur’an, secara 

tersirat telah dijelaskan bahwa 

komponen kurikulum pendidikan 

harus memuat peradaban yang 

bersumber dari alam semesta (al-

']SUL\SW�>��@�������0HQXUXW�$EX�-D·IDU�

DO�7KDEDUk� ������� MX]� ���� ���������

\DQJ� PHQJXWLS� SHQGDSDW� 4DWSGDK��

pada ayat ini terdapat pelajaran dan 

EHULEDGDK� NHSDGD�1\D� �DO�']SUL\SW�

[51]: 56), dan menjadi NKDOkIDWXOODK�

(al-Baqarah [2]: 30). Seorang Mus-

lim, yaitu ¶DEGXOODK dan NKDOkIDWXOODK 

adalah makhluk Allah yang paling 

sempurna karena memiliki jasmani 

yang lengkap, dan rohani seperti 

TDOE,�IX·DG,�VKDGU,�QDIV, dan�¶DTO� 

Dalam kapasitas manusia 

sebagai NKDOkIDWXOODK, maka Allah 

telah menundukan benda mati 

kepada tumbuhan; benda mati dan 

tumbuhan ditundukan kepada 

hewan; benda mati, tumbuhan, dan 

hewan tunduk kepada manusia 

�=DU]�U� ������ ���� GDQ� PHQMDGLNDQ�

umat Islam sebagai pemimpin. 

Keberadaan manusia seperti ini, 

tidak ada lain agar semua aktivitas 

manusia diarahkan kepada kehendak 

Allah sesuai dengan VXQQDWXOODK.

Jadi, seorang Muslim adalah 

pemimpin yang menebar kasih 

sayang bagi alam semesta. Hal 

seperti ini, karena Islam mencakup 

konsepsi manusia, alam semesta, 

dan kehidupan, yang bersumber 

kepada Tuhan Semesta Alam. 

Karena itu, karakter ajaran Islam 

yang universal, dikenal dengan 

istilah DO�,VOSP�VKSOLKXQ�OL�NXOOL�]DPDQ�

ZD� PDNSQ, cocok dan sesuai untuk 

semua tempat dan waktu. Namun, 

di dalam memahami universalisme 

Islam ini, membutuhkan proses 

ijtihad dalam merumuskan teori 

(LMWLKSG�LVWLQESWKL)�dan penerapannya 

(LMWLKSG�WDWKEkTL). 

Menurut Fahmi Huwaidi, 

tantangan bagi umat Islam dari Barat, 

adalah agar umat Islam meninjau 

ulang kurikulum pendidikan agama, 
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pesan bagi orang yang beriman. 

$GDSXQ�PHQXUXW�,EQX�.DWVkU��������

juz 7, 419), bahwa di alam semesta ini 

terdapat keagungan dan kekuasaan 

Allah yang bisa dipahami dengan 

akal pikiran.

Adapun komponen kurikulum 

yang lain adalah kebudayaan 

yang bersumber dari manusia (al-

']SUL\SW� >��@�� ����� 3DGD� D\DW� LQL��

Abu Ja’far al-Thabari (2000: juz 22, 

420) menjelaskan, bahwa pada diri 

manusia itu terdapat ayat yang 

menunjukan dirinya akan keesaan 

Penciptanya, yaitu tidak ada tuhan 

selain Dia, dan akan mengetahui 

hakikat keesaan Pencipta. Menurut 

,EQX�.DWVkU��������MX]����������EDUDQJ�

siapa yang memikirkan penciptaan 

dirinya, maka dia akan mengetahui 

bahwa dirinya diciptakan Allah 

adalah untuk beribadah. Sedangkan 

di dalam kurikulum PAI di PTU, 

terdapat ijtihad ulama tentang 

materi pembelajaran PAI, seperti 

yang tertera di dalam Keputusan 

Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/

Dikti/Kep/2006. Dalam Undang-

undang ini, ditetapkan visi, misi, 

kompetensi, materi, metodologi, 

dan evaluasi pembelajaran. Semua 

komponen di dalam Undang-undang 

ini, harus diarahkan kepada tujuan 

pendidikan, baik tujuan umum yaitu 

tujuan penciptaan manusia (‘DEGXOODK 

dan NKDOkIDWXOODK), maupun tujuan 

khusus yakni memahami nilai-nilai 

agama dan kebudayaan nasional 

Indonesia.

Jadi, yang dijadikan prinsip 

dalam mendesain kurikulum PAI 

berbasis evolusi budaya adalah 

membentuk PLQGVHW mahasiswa 

sebagai mahasiswa agar bisa 

memahami keragaman agama 

dan budaya. Sebab itu, upaya 

untuk mengarahkan mahasiswa 

ke arah PLQGVHW� ini, perlu dipahami 

hakikat peradaban (DO�KDGKSUDK) dan 

kebudayaan (DO�WVDTSIDK). 

Di dalam memahami kebu-

dayaan harus bersumber kepada 

manusia, bukan bersumber kepada 

masyarakat dan kehidupan; karena 

masyarakat dan kehidupan adalah 

tempat untuk menerapkan kebu-

dayaan. Di dalam ajaran Islam, ke-

budayaan itu tidak akan mengalami 

perkembangan, tetapi akan menga-

lami perubahan dan pembaharuan 

dalam penerapan nilai-nilai kebu-

GD\DDQ��=DU]�U������������6HEDE�LWX��

di dalam menerapkan prinsip evolu-

VL� EXGD\D� GLSHUOXNDQ� NDLGDK� ÀNLK�

seperti DO�¶SGDWX�PXKDNNDPDK.

Metode Pembelajaranc. 

Metode pembelajaran di dalam 

PAI berbasis evolusi budaya adalah 

metode pembelajaran yang relevan 

dengan tujuan umum pendidikan 

(¶DEGXOODK dan NKDOkIDWXOODK) dan tu-

juan khusus (materi pembelajaran). 

Muhammad Qutb, menawarkan me-

tode pembelajaran dalam pendidi-

kan Islam, terdiri dari TXGZDK (suri 

taudalan baik), WDOTkQ (bimbingan), 

PXWV�EDK� ZD� ¶XT�EDK� (penghargaan 

dam sanksi), TLVKDK (cerita), WDNZLQ�

DO�¶SGSW�DO�KDVDQDK (pembiasaan baik), 

dan DO�WDUEL\DK�EL�DO�DKGSWV (studi ka-

VXV���0DGN�U�������������

Kesemua metode pembelajaran 

tersebut, pada dasarnya harus 

menerapkan prinsip mengajak 
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dengan cara yang bijaksana (al-Nahl 

[16]: 125). Dasar pijakan metode 

pembelajaran harus bijaksana, 

adalah karena Islam itu agama 

universal yang diperuntukan bagi 

umat manusia yang berbeda bahasa 

dan warna kulit, berasal dari seluruh 

penjuru dunia, berikut keragaman 

budaya, peradaban, pemikiran, 

pemahaman, dan tingkat kemajuan 

�6\SPLK�������������

Metode yang terdapat di 

dalam al-Nahl [16] ayat 125 ini, 

ditempuh melalui tiga cara, yaitu: 

ELOKLNPDK, berarti menyampaikan 

pesan sesuai dengan tingkat 

NHPDPSXDQ�EHUSLNLU��6\SPLK��������

20); DO�PDXL]KDK� DO�KDVDQDK, berarti 

kewajiban menyampaikan pesan DO�

DKNSP� DO�V\DU·L\\DK� dengan sasaran 

menyembuhkan penyakit kejiwaan 

yang bersumber dari al-Qur’an dan 

DO�6XQQDK��6\SPLK�������������GDQ�DO�

PXMDGLODK�DO�KDVDQDK, berarti memilih 

pembicaraan yang baik yang tidak 

PHQ\DNLWL� SHUDVDDQ� �6\SPLK�� ������

25).

Evaluasi Kurikulumd. 

Dalam pendidikan Islam, 

evaluasi kurikulum tidak dibatasi 

pada evaluasi kognitif saja, 

melainkan evaluasi kognitif, apektif, 

dan psikomotor sekaligus. Sebab itu, 

0XKDPPDG� ¶,]]DW� ¶$EGXO�0DXM�G��

membagi evaluasi kurikulum 

pendidikan menjadi dua, yaitu 

evaluasi kuantitatif dan kualitatif 

�0DGN�U�������������

Merujuk kepada pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pendidikan itu adalah evaluasi untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajar dan pebelajar dalam 

proses pembelajaran, yaitu dalam 

akhlak, pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan yang diamati 

dalam kehidupan sehar-hari, yaitu 

dalam hubungannya pembelajar 

dan pebelajar selaku ¶DEGXOODK dan 

NKDOLIDWXOODK. Adapun dalam jenis 

evaluasi, pada prinsipnya tidak 

ada perbedaan dengan evaluasi 

pendidikan pada umumnya.

Kesimpulan
PAI berbasis evolusi budaya, 

adalah upaya mendesain pembelajaran 

agama Islam yang dialogis dengan 

budaya lain, guna melahirkan lulusan 

yang bisa hidup rukun dengan mereka 

yang memilih kebudayaan yang ber-

beda. Tujuan pembelajaran ini, dicapai 

melalui pemahaman ajaran Islam 

secara utuh, yaitu melalui desain pe-

ne rapan nilai-nilai dasar keagamaan 

dan kebudayaan sebagai langkah LVKOSK 

dengan kebudayaan lain. 

Karena itu, prinsip-prinsip ajaran 

Islam menjadi persyaratan dalam 

berdialog, karena pada hakikatnya 

prinsip-prinsip ini tidak tunduk kepada 

ajaran manusia. Prinsip-prinsip ini yang 

WHUDQJNXP�GDODP�NDLGDK�ÀNLK�DO�¶SGDWX�

PXKDNNDPDK�(kebiasaan adalah hukum), 

adalah setiap kebiasaan yang diadopsi 

harus sesuai dengan syariat (PXDPDODK) 

yang aturannya tidak terperinci. 

Penerimaan kebudayaan di luar 

Islam, didasarkan kepada hak hidup 

pemeluk kebudayaan. Di samping itu, 

ajaran Islam tidak memaksa mereka 

untuk masuk Islam, melainkan menyeru 

umat manusia agar beribadah kepada 

Allah. Target akhir dari dialog ini, 



Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

62

yaitu untuk mencegah kerusakan dan 

menjalankan pembangunan.

Secara teologis, pedoman dalam 

dialog ini adalah bahwa orang yang tidak 

menerima agama Islam, pada prinsipnya 

telah menerima kebenaran al-Qur’an, 

yang secara sendirinya memiliki potensi 

beriman. Sebab itu, tema kajian dalam 

dialog kebudayaan, adalah metode dan 

strategi dalam LMWLKSG�WDWKEkTL (penerapan) 

ajaran Islam yang ZSTL·L\\DK (realistis), 

yaitu dengan mempertimbangkan 

terminologi kebudayaan (DO�WVDTSIDK), 

yang memiliki karakteristik tidak 

mengalami perkembangan, tetapi 

mengalami perubahan. Adapun dalam 

evaluasi pembelajaran tidak dibatasi 

pada salah satu aspek pembelajaran, 

tetapi evaluasi kognitif, apektif, dan 

psikomotor sekaligus. 
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