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GENDER SEBAGAI PENDEKATAN STUDI ISLAM 

(Sebuah Upaya Menuju Keadilan Gender) 

Khoirotin Nisa’, Ali Maskur, M. Adib Ridwan Azizy 

 

Abstrak 

Cita-cita al-Qur’an sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur 

dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (humanisme universal). Namun, 

kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali kasus ketidakadilan gender terjadi di 

masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemahaman yang salah terhadap posisi 

makhluk Allah. Dalam tafsir agama perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk 

inferior. Sehingga agama dianggap sebagai salah satu lembaga yang turut melanggengkan 

budaya patriarkhi yang menyebabkan ketidakadilan peran. Oleh karena itu mendudukkan 

makhluq di hadapan Allah dalam posisi yang setara tanpa perbedaan gender adalah sebuah 

keniscayaan. Mafhum mubadalah, adalah sebuah metode pendekatan dalam studi Islam yang 

berusaha memberikan penafsiran yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah 

sama di hadapan Tuhan.  

Kata Kunci: Studi Islam, Gender, kesetaraan  

 

A. Pendahuluan 

 Agama sering dituduh sebagai sumber 

terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, 

termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki 

dan perempuan yang sering disebut dengan 

ketidakadilan gender.  

 Isu gender menguat ketika disadari bahwa 

perbedaan gender antara laki-laki dan 

perempuan telah melahirkan ketidakadilan 

dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, 

subordinasi, stereotype, violence, dan double 

burden (beban ganda) terhadap perempuan yang 

bermuara pada perbuatan tidak adil yang 

dibenci oleh Allah SWT. Ini tidak sesuai dengan 

tujuan Syariah yang memandang sama antara 

laki-laki dan perempuan dan 

memperlakukannya secara adil. Salah satu 

prinsip egalitarian dalam Al Qur’an terdapat 

dalam QS. al-Hujurat ayat 13 yang artinya: 

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi 

Allah adalah orang yang paling bertakwa 

diantara kamu.”  

 Yang paling tegas adalah ungkapan bahwa 

laki-laki dan perempuan adalah “ba’dhuhum 

awliya ba’dhin/menjadi penolong satu sama 

lain” (at-Taubah, 9: 71). Sebuah pernyataan 

yang tegas dan jelas mengenai kesalingan. 71. 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 

dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat 

oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. 

 Ayat tersebut memberikan gambaran 

kepada kita tentang persamaan antara laki-laki 

dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun 

dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga 

sekaligus mengikis tuntas pandangan yang 

menyatakan bahwa antara keduanya terdapat 

perbedaan yang memarginalkan salah satu 

diantara keduanya. Namun demikian sekalipun 

secara teoritis al-qur’an mengandung prinsip 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

namun ternyata dalam tatanan implementasi 

seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan. 

 Ini berarti bahwa semua manusia, baik 

laki-laki maupun perempuan diamanatkan 

menjadi pemimpin. Namun demikian, bila 

dicermati lebih lanjut ternyata ada nash  Al 

Qur’an maupun hadis yang kelihatannya 

berdimensi maskulin, dan secara sepintas 

menyorot masalah misogoni. Sementara ajaran 

Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua 

manusia tanpa membedakan jenis kelamin.  

 Sebuah Pendekatan Studi Islam” 

tujuannya meluruskan pemahaman keliru dari 

sebagian kalangan bahwa Islam dengan segenap 

ajarannya sebagai penyebab langgengnya 

budaya ketidakadilan gender. 

 

B. Gender dan Kajian Islam: Issue dan 

metodologi 
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 Kata gender berasal dari bahasa Inggris 

berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster’s New 

World Dictionary, gender diartikan sebagai 

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 

perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah 

laku. Berbeda dengan seks (dalam kamus 

bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) 

yang lebih banyak berkonsentrasi pada aspek 

biologis seseorang meliputi, perbedaan 

komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, 

anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik 

biologis lainnya. Misalnya laki-laki punya penis 

dan perempuan punya vagina. Adapun gender 

lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek 

sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non 

biologis lainnya. Misalnya perempuan identik 

dengan sifat yang lemah lembut, emosional, 

lemah, penakut, berbusana rok, warna pink dll. 

Sedangkan laki-laki bersifat keras, rasional, 

pemberani, berbusana celana, warna biru dll.  

 Kalau gender secara umum digunakan 

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi sosial budaya, maka seks 

secara umum digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi 

anatomi biologi. Maka, jenis kelamin atau seks 

lebih bersifat alami dan kodrati sedangkan 

gender sifatnya bisa berubah karena berasal dari 

bentukan persepsi sosial dan masyarakat.  

 Perbedaan gender ini menurut Nasaruddin 

Umar juga dibahas di dalam Al Qur’an. 

Misalnya penggunaan istilah al dzakar yang 

menunjukkan jenis kelamin dan al rajul yang 

menunjukkan identitas gendernya. Misalnya 

QS. Ali Imron ayat 36 : 

 

فلما وضعتها قالت رب انى  وضعتها انثى وهللا اعلم بما 

 وضعت وليس الذكر كاالنثى 

 “Setelah melahirkannya (isteri Imran), dia 

pun berkata, “Ya Tuhan! Yang kulahirkan 

seorang (anak berjenis kelamin) perempuan. 

Dan Allah Tahu benar apa yang telah 

dilahirkannya. (Memang) tiadalah sama (anak 

dengan jenis kelamin) lelaki dengan (anak 

berjenis kelamin) perempuan?” 

 

 Sedangkan penggunaan kata al rajul yang 

berarti laki-laki dewasa dan berakal menurut 

ukuran masyarakat tertentu dipakai dalam QS. 

Al Baqarah: 282 

 واستشهدوا شهيدين من رجالكم

Dan ambillah kesaksian dua orang saksi 

laki-laki.. 

 Dua laki-laki yang dimaksudkan disini 

adalah laki-laki dewasa dan yang bisa dipercaya 

menurut standar sosial dan budaya waktu itu, 

bukan laki-laki sebagai jenis kelamin, karena 

anak laki-laki yang belum dewasa tidak 

dimaksudkan dalam ayat ini. 

Memasukkan isu-isu gender ke dalam 

bingkai Islamic Studies berarti melihat berbagai 

isu tentang perempuan dan segala bentuk 

persoalannya dalam kaca mata kajian Islam. 

Kajian Islam, seperti telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat mencakup kajian tentang 

teks, pranata, tradisi, institusi dan realitas sosial 

kemasyarakatan. Dengan asumsi ini, isu-isu 

perempuan yang terdapat dalam teks, seperti 

Alquran, Hadis, kitab-kitab kuning, dan 

teks-teks lainnya dalam Islam, dapat dikaji 

dengan menggunakan berbagai pendekatan dan 

metodologi, seperti sosiologis, antropologis, 

filosofis, fenomenologi, hermeneutik, dan 

lain-lain.  

Ketika kita mengkaji isu gender, dalam 

kaitannya dengan Islam sebagai institusi 

misalnya, maka kita dapat membahas pelbagai 

organisasi perempuan dan institusi 

keperempuanan dalam Islam seperti organisasi 

Nasyiatul Aisyiah (Muhammadiyah), Muslimat 

dan Fatayat dalam organisasi Nahdlatul Ulama, 

Wanita Islam Alkhairaat (WIA), Wanita 

Syarikat Islam, dan lain-lain. Dalam kaitan 

Islam sebagai realitas sosial, kita dapat 

mengkaji bagaimana peran, sosialisasi, dan 

ketidakadilan gender yang dibentuk oleh paham 

keagamaan Islam mempengaruhi relasi sosial 

dan perilaku mereka dalam masyarakat, dan 

begitu seterusnya. 

Gender sebagai sebuah pendekatan atau 

perspektif mempunyai berbagai macam konsep, 

model maupun metode yang digunakan untuk 

mengungkapkan berbagai macam fenomena 

sosial yang ditimbulkannya. Dengan 

menggunakan perspektif ini, kepekaan kita 

terhadap ketidakadilan gender yang terjadi di 

masyarakat akan menjadi lebih kuat. Kita juga 

akan bisa memberi perhatian terhadap pola-pola 

interaksi, relasi kuasa dan berbagai macam 

implikasinya. 
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C. Problematika Gender dan Agama 

Persoalan gender adalah persoalan yang 

sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan 

menjadi fenomena yang “biasa” bagi 

kebanyakan masyarakat. Namun, hal yang 

dianggap biasa itu sebenarnya sesuatu yang 

ganjil jika ternyata menjadi salah satu kendala 

besar bagi upaya transformasi sosial. Terlebih 

lagi, jika fenomena yang disebut sebagai 

ketidakadilan gender itu berkaitan erat dengan 

doktrin agama yang selama ini diyakini oleh 

masyarakat. Padahal agama merupakan salah 

satu institusi sosial yang sangat menentukan 

perkembangan masyarakat. Agama sebagai 

unsur pembentuk pengetahuan tentang relasi 

gender seringkali mengalami bias pemahaman 

dan dijadikan sumber legitimasi teologis tak 

terbantahkan atas kenyataan yang menyudutkan 

kaum perempuan. 

 Agama Islam menempatkan laki-laki dan 

perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang 

dengan mendobrak budaya dan tradisi patriarkhi 

bangsa Arab. Tradisi Arab ketika itu 

menempatkan perempuan sama dengan hamba 

sahaya dan harta benda. Kemudian Islam datang 

dengan membawa perubahan yang bersifat 

revolusioner, menata kehidupan yang asalnya 

dipenuhi dengan tatanan yang diskriminatif 

menjadi adil dengan memberikan beberapa hak 

kepada perempuan.  Dengan demikian 

agama Islam memberikan pesan moral dan 

sosial yang tinggi dan bersifat universal, 

menyamakan kedudukan laki-laki dan 

perempuan.  Hal ini dibuktikan dengan peran 

Al-Qur’an yang merupakan kitab petunjuk 

(hudaan li al-naas) dan rahmat untuk alam 

semesta.  

 QS. Yunus: 57: 

كُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي يَا أَيَُّها النَّاُس قَدْ َجاَءتْ 

دُوِر َوهُدًى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِينَ   الصُّ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang yang beriman. 

 

 QS. Al-Anbiya: 107. 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam. 

 

Selanjutnya Nabi menegaskan kerahmatan itu 

sebagai makarim al-akhlaq. 

 إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق

“Sesunguhnya saya diutus untuk 

menyempurnakan akhlaq” 

 

Namun demikian, dalam sumber ajaran 

agama Islam masih dijumpai teks-teks Al 

Qur’an dan hadis yang arti harfiahnya 

mendukung pandangan-pandangan 

“misoginis”sehingga menjadi pandangan 

budaya yang mempengaruhi relasi gender.  

Beberapa penafsiran yang menyudutkan 

perempuan diantaranya: 

1. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk 

laki-laki 

ستوصوا بالنساء فان المراة خلقت من ضلع وان ا

اعوج شئ فى الضلع اعاله فان ذهبت تقيمه 

كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا 

 بالنساء

"Saling berpesanlah kalian untuk berbuat 

baik kepada perempuan, karena perempuan 

diciptakan dari tulang rusuk dan bagian 

tulang rusuk yang paling bengkok adalah 

bagian paling atas. Maka jika kamu 

berusaha untuk meluruskannya, kamu akan 

mematahkannya dan jika kamu membiarkan 

sebagaimana adanya maka ia akan tetap 

dalam keadaan bengkok. Maka saling 

berpesanlah kalian untuk berbuat baik 

kepada kaum perempuan.” 

2. Intervensi malaikat dalam hubungan seksual 

اذا دعا الرجل امرءته الى فراشه فابت فبات 

 غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح

“Bila seorang suami mengajak istrinya ke 

tempat tidur kemudian si istri enggan 

memenuhi ajakannya, sehingga suami 

merasa kecewa hingga tertidur, maka 

sepanjang malam itu pula para malaikat 

akan melaknati istri itu hingga datangnya 

waktu subuh.” (HR. Ahmad ibn Hanbal) 

 Karena itu diperlukan penelitian terhadap 

teks-teks tersebut untuk memperoleh 

pandangan budaya baru yang berkeadilan. 

Mengingat keadilan adalah tujuan 

ditetapkannya syari’ah. 
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D. Penafsiran Al-Qur`an dengan perspektif 

gender 

 Al -Qur`an, menurut Asghar Ali Engineer, 

menegaskan konsep kesetaraan status antara 

laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu 

mengisyarakatkan dua hal: Pertama, dalam 

pengertiannya yang umum, yaitu penerimaan 

martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran 

yang setara. Kedua, orang harus mengetahui 

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai 

hak-hak yang setara dalam bidang sosial, 

ekonomi dan politik; keduanya memiliki hak 

yang setara untuk mengadakan kontrak 

perkawinan atau memutuskannya; keduanya 

memiliki hak untuk memiliki atau mengatur 

harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; 

keduanya bebas memilih profesi atau cara 

hidup; keduanya setara dalam tanggung jawab 

sebagaimana dalam hal kebebasan.
 

Banyak sekali penafsiran yang bias 

gender, sehingga memunculkan perspektif yang 

tidak setara antara keduanya. Akhirnya produk 

hukum Islampun menjadi diskriminatif. 

Misalnya perlakuan yang tidak sama antara 

laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah, 

waris, bersosialisasi dll.  

Pada kasus kepemimpinan rumah tangga 

misalnya, menafsirkan teks kepemimpinan 

suami atas istri dalam rumah tangga apa adanya 

secara tekstual, apakah bersifat diskriminatif 

yang dengan sendirinya bertentangan dengan 

ide tentang kesetaraan, atau memang sudah 

seharusnya demikian dengan alasan-alasan 

yang rasional dan realistis? Apakah kesetaraan 

harus diartikan bahwa segala sesuatu harus 

sama? Tidakkah posisi pemimpin dan yang 

dipimpin atau status struktural tersebut 

hanyalah sesuatu yang bersifat fungsional 

semata, yang sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan persoalan kesetaraan, 

sebab kesetaraan menyangkut nilai yang esensi 

misalnya kemanusiaan?
 

 
Bagi Asghar problem kesetaraan diatasi 

dengan menafsirkannya secara kontekstual.. 

Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para 

fuqaha’, kata Asghar menyayangkan, berusaha 

memberikan status suami sebagai qawamun 

dalam surat An-Nisa’ ayat 34. 

 

E. Mubadalah sebagai Metodologi Penafsiran 

Mafhum mubadalah adalah salah satu cara 

pandang yang dipakai para aktifis gender dalam 

melakukan studi Islam. Diantaranya adalah 

Faqih Abdul Kadir dan Dr. Hj. Nur Rofi’ah. 

Mafhum Mubadalah yaitu cara pandang yang 

meyakini bahwa antara dua entitas yang 

berelasi, seperti antara perempuan dan laki-laki, 

harus saling menghormati, bekerjasama, dan 

melengkapi satu sama lain. Atau secara 

terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip 

Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan 

perempuan dalam melaksanakan peran-peran 

gender mereka di ranah domestik dan publik, 

berdasar pada kesederajatan antara mereka, 

keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, 

sehingga yang satu tidak menghegemoni atas 

yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman 

dari yang lain. Tetapi relasi yang saling 

menopang, saling bekerjasama, dan saling 

membantu satu sama lain”. 

Perspektif kesalingan (mafhum 

mubadalah) ini mengakar pada ajaran dasar 

Islam yaitu tauhid. Sebagaimana dijelaskan 

Amina Wadud (1990 dan 2009), tauhid 

meniscayakan hubungan langsung antara 

perempuan dan Tuhannya. Persis seperti 

hubungan laki-laki dengan Tuhan. Karena 

hubungan vertikal langsung kepada Tuhan, 

maka relasi antara laki-laki dan perempuan 

bersifat horizontal dimana keduanya adalah 

setara. Makna sosial dari tauhid ini menjadi 

sumber inspirasi bagi mafhum mubadalah, atau 

perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan 

perempuan. Satu sama lain diharuskan untuk 

bersikap ramah dan memanusiakan, tidak 

mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, 

dan tidak menghegemoni. Sebaliknya, tauhid 

meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam 

berelasi dan mendorong hadirnya kerjasama 

yang partisipatif antara para pihak. Ruang 

publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh 

dan hanya nyaman untuk laki-laki. Ruang 

domestikpun tidak hanya dibebankan kepada 

atau dikuasi oleh perempuan. Partisipasi di 

publik dan domestik harus dibuka secara luas 

kepada laki-laki dan perempuan secara adil, 

sekalipun bisa jadi dengan cara, model dan 

pilihan yang berbeda-beda. Di samping Tauhid, 

perspektif kesalingan juga berangkat dari 

teks-teks dasar dalam Islam, al-Qur’an dan 

Hadits. Misalnya perintah tolong menolong 

dalam hal kebaikan dan kebenaran (QS. 

Al-Maidah, 5: 2), yang artinya: ٢  

Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
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haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang 

had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka 

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena 

mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya. 

Sementara dalam relasi suami istri, 

misalnya, al-Qur’an juga mengibaratkan suami 

istri dengan pakaian yang saling menutupi 

sebagaimana dalam QS. Al Baqarah: 187 dan 

mengharuskan saling berbuat baik sebagaimana 

QS. An Nisa’:19 yang artinya:  

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari 

bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 

kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan memberi maaf 

kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka 

dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan makan minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu 

fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 

sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri´tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, 

maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia, supaya mereka bertakwa 

Adapun beberapa teks hadis yang 

menegaskan perspektif kesalingan diantaranya 

adalah riwayat berikut ini, yang artinya: 

Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, 

bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di 

antara kamu sehingga mencintai untuk 

saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. 

Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau 

untuk tetangganya apa yang dicintai untuk 

dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: 

“apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal 

yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, 

redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di 

antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain 

apa yang dicintai untuk dirinya”. (Sahih 

Bukhari no. 13, Muslim no. 179, al-Turmudhi 

no. 2705, al-Nasai no. 5034, Ibn Majah no. 69, 

dan Ahmad no. 14083). 

 Sementara ini, teks-teks agama 

menjadikan laki-laki sebagai lawan bicaranya 

dan perempuan sebagai pelengkap semata. 

Metode baca literal atas teks-teks ini kemudian 

melahirkan berbagai tafsiran Islam yang bersifat 

seksis, timpang, dan melestarikan kekerasan 

terhadap perempuan. Tafsir ini berpotensi 

melahirkan kebudayaan dominatif, hegemonik, 

dan pada akhirnya juga destruktif. Sesuatu yang 

menyalahi tauhid dan prinsip-prinsip kesalingan 

al-Qur’an dan Hadis. Misalnya, teks yang 

selama ini digunakan untuk menegaskan citra 

perempuan sebagai penggoda atau “fitnah” 

(Hadits Bukhari no. 5152), misalnya, bisa 

dimaknai juga sebagai penegasan adanya 

“fitnah laki-laki”. Jika makna pertama (yaitu 

fitnah perempuan) adalah literal, dimana teks 

diungkapkan kepada laki-laki, maka makna 

kedua (yaitu fitnah laki-laki) adalah resiprokal 

ketika teks tersebut dinyatakan di hadapan para 

perempuan.  

 

 Dalam perspektif mubadalah ini, peremp

uan memiliki potensi “fitnah” kepada laki-laki. 

Sebagaimana laki-laki memilikinya kepada 

perempuan. Substansi dari teks tersebut, 

sesungguhnya, agar setiap orang penuh 

waspada dari kemungkinan jeratan pesona 

orang lain. Laki-laki dari perempuan dan 

perempuan dari laki-laki. Pada saat yang sama, 

setiap orang juga dianjurkan untuk tidak 

menebar pesona fitnahnya yang bisa saja 

menjerumuskan orang lain pada kenistaan. 

Siapapun. Baik laki-laki maupun perempuan. 

Kesalingan “fitnah” ini, sesungguhnya sudah 

direkam al-Qur’an dalam Surat an-Nur, ayat 

30-31. 

 Begitu juga dengan teks yang 

menggambarkan “istri salihah”. Yaitu yang 

berbakti, menyenangkan dan melayani suami, 

serta menjaga diri untuk kepentingan suami 

(Hadits Abu Dawud, no. 1666). Ia juga bisa 

dimaknai secara mubadalah. Yaitu menegaskan 

juga konsep “suami salih”, yang berbakti, 

menyenangkan dan melayani istri, serta 

menjaga diri. Jika yang pertama adalah makna 

literal dari teks, yang kedua adalah interpretasi 

resiprokal. Karena substansi teks sesungguhnya 
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adalah bahwa berbuat baik, menyenangkan, 

melayani, dan menjaga diri merupakan tindakan 

yang baik dan terpuji (salih). 

 Sebagai perspektif (mafhum) dan metode 

baca teks (qira’ah), mubadalah juga bisa 

dikembangkan sebagai simpul ajaran dan 

hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan 

perempuan. Tepatnya sebagai kaidah fiqh 

(qa’idah).  

 

ما يَصلح ألحد الجنسين يُْجلب لكليهما وما يَضر بإحدهما يُْضرأ 

 من كليهما

 Artinya, “Apa yang maslahat (baik) bagi 

salah satu jenis kelamin harus didatangkan 

untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) 

bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari 

keduanya”. 

 Menurut mafhum mubadalah, ada dua 

strategi atau langkah yang dilakukan oleh Islam 

dalam menghadapi situasi dan kondisi 

masyarakat sebelum Islam datang. Strategi 

pertama adalah memanusiakan perempuan 

langsung menuju “Sasaran Akhir”. Misalnya, 

penghapusan total atas tradisi penguburan bayi 

perempuan hidup-hidup (QS. an-Nahl, 

16:58-59), kebiasaan mewariskan perempuan 

(QS. an-Nisaa’, 4:19), perkawinan sedarah (QS. 

an-Nisaa’, 4:23), dan pemaksaan pelacuran 

pada perempuan (QS. an-Nuur, 24:33). Strategi 

kedua adalah upaya memanusiakan perempuan 

bertahap melalui “Sasaran Antara”. Misalnya, 

terkait poligami (QS. an-Nisaa’, 4:3), semula 

laki-laki bisa mengawini perempuan dalam 

jumlah tak terbatas pada saat yang sama (1:tak 

terbatas), kemudian dibatasi 4 (1:4), lalu 3 (1:3), 

lalu 2 (1:2), disertai perintah untuk monogami 

(1:1). Demikian pula tentang waris bagi 

perempuan (QS. an-Nisaa’, 4:11), semula 

perempuan tidak mendapatkan bagian waris 

bahkan diwariskan (1:0), lalu bisa memperoleh 

separuh dari laki-laki misalnya sebagai anak 

(1:2) dan bisa pula sama, yaitu ketika menjadi 

ibu dari anak yang meninggalkan cucu ketika 

wafat di mana bagian warisnya sama persis 

dengan bapak (1:1). Hal yang sama terjadi pada 

nilai kesaksian perempuan (QS. al-Baqarah, 

2:282, an-Nuur, 24:6-9), semula tidak 

diperhitungkan sama sekali (1:0), kemudian 

diperhitungkan setengah dari laki-laki dalam 

hutang piutang (1:1/2), namun sama persis 

dalam sumpah li’aan (1:1). 

Hermeneutika sebagai metodologi 

penafsiran 

 Gagasan untuk menjadikan Al Qur’an 

universal dan fleksibel saat ini menjadi fokus 

kajian para pembaharu Islam karena penafsiran 

secara literal tekstual selama ini menjadikan 

Islam tidak berkembang. 

 Fazlur Rahman menawarkan metode logis, 

kritis dan komprehensif yaitu dengan 

menggunakan teori hermeneutika double 

movement-nya. Metode ini memberikan 

pemahaman yang sistematis dan kontekstual 

yaitu dimulai dari situasi sekarang ke masa 

Al-Qur’an diturunkan dan kembali lagi ke masa 

kini. Menurut Rahman, Al Qur’an adalah 

respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi 

kepada situasi moral sosial masyarakat Arab 

pada masa Nabi.  

 Selanjutnya sebagaimana pada ayat kedua, 

yang memerintahkan berbuat adil pada 

anak-anak yatim. QS. Al-Nisâ (4):129 juga 

menegaskan :  

 "Kamu sekali-kali tidak akan mampu 

berbuat adil kepada isteri-isterimu walaupun 

sesungguhnya kamu sangat menghendaki untuk 

berbuat demikian (jika engkau tidak mampu 

berbuat adil sepenuhnya) maka 

setidak-tidaknya janganlah kamu cenderung 

sepenuhnya kepada salah satunya sehingga 

yang lain terkatung-katung". 

 Rahman tidak sependapat bahwa frasa 

"berlaku adil" dalam ayat 3 surat Al-Nisâ hanya 

terbatas pada perlakuan lahiriah. Ayat 129 surat 

Al-Nisâ. Frase tersebut hanya tepat jika 

ditafsirkan dalam aspek psikis, cinta kasih. Ia 

beralasan dengan ayat-ayat yang mengatur 

poligami sudah menjadi semacam endemic 

dalam struktur sosial Arab pada masa itu, maka 

Alquran secara bijaksana menerima status quo 

tersebut dengan disertai langkah-langkah 

perbaikan melalui sejumlah rancangan hukum. 

Tetapi bersamaan dengan itu Alquran juga 

mengemukakan rancangan moral di mana 

masyarakat secara gradual dianjurkan menuju 

ke arah tersebut, yaitu "monogamy". 

 Rahman memandang izin poligami adalah 

bersifat temporer dan  yang hendak dituju oleh 

Alquran sebenarnya adalah menegakkan 

"monogami", Karena poligami berkaitan erat 

dengan konteks keadilan sosial terhadap 

perempuan. 
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F. Penutup.  

 Kesimpulan yang diambil penulis dalam 

makalah ini adalah yang paling penting dan 

substantif dari perspektif gender memandang 

teks-teks baik Al-Qur`an dan Hadits adalah ide 

tentang kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, walaupun dalam pemaknaan 

apalagi dalam dataran praktis hukum, bisa saja 

terjadi perbedaan pendapat tentang arti 

kesetaraan itu sendiri. 

Menjadi tantangan bagi siapapun yang 

menggeluti tafsir untuk melakukan elaborasi 

yang lebih lagi tentang hal ini sehingga kita 

akan dapat mengkolaborasikan teks kitab suci 

dengan kondisi kekinian yang syarat dengan 

isu-isu universal dan global. Bahwa untuk 

menuju teks yang transformatif dibutuhkan 

suatu penafsiran yang seksama dengan 

menggunakan metodologi yang lebih 

konstruktif. Kita dihadapkan pada sejumlah 

persoalan yang menuntut kita untuk melakukan 

pelacakan terhadap teks yang penafsirannya 

tidak bersifat adil untuk kemudian melakukan 

reinterpretasi ulang agar ajaran Islam bersifat 

shalih likulli zaman wa makan untuk dijadikan 

kerangka berpikir dan ruang gerak dalam 

memperjuangkan kebenaran dan keadilan di 

dunia. Di sinilah, begitu pentingnya posisi 

seorang penafsir.  
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ISLAM LIBERAL DAN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

Slamet Panuntun 

Abstrak 

 

Pendidikan Islam dengan corak liberal merupakan upaya agar pendidikan Islam dapat 

mengemban misi membebaskan manusia dari keterkaitan belenggu tradisi yang membawa 

kebekuan dan kemunduran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yaitu menjelaskan suatu fakta atau pemikiran tokoh agar dapat diterima secara 

rasional. Pendidikan Islam Liberal di Indonesia yang selama ini berkembang akan sangat 

memberikan implikasi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam secara menyeluruh, baik 

pada lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Bagi pondok pesantren, 

pendidikan Islam Liberal sebenarnya sudah tidak asing lagi keberadaannya karena liberalisme 

berfikir dan kebebasan bermazhab telah diajarkan di sana. Pendidikan Islam akan mencerminkan 

satu kesatuan antara nilai progresif, liberal maupun humanis. Walaupun ketiga nilai pendidikan 

di atas secara langsung tidak disebutkan sebagai bagian dasar pendidikan Islam, namun pada 

kenyataannya proses yang terjadi dalam pendidikan Islam mencerminkan adanya nilai-nilai 

tersebut. Jika dalam Al-Qur’an sebagai satu sumber serta dasar pendidikan Islam selalu 

menghargai adanya perubahan, kemajuan, kebebasan serta senantiasa menjunjung tinggi adanya 

hak-hak asasi manusia. Pendidikan Islam ideal akan dapat terwujud, manakala ditunjang dengan 

nilai-nilai progresif, liberal dan humanis, sebagaimana yang pernah terjadi di masa keemasan 

Islam masa dulu. Apabila ajaran Islam dipahami dan diamalkan dengan sebenar-benarnya 

tentunya di antaranya terdapat nilai-nilai progresif, liberal dan humanis, sebab, itu semua sudah 

terkonsep dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Pada lembaga pendidikan madrasah juga telah 

banyak menyerap pemikiran liberalisme pendidikan Islam. Lembaga pendidikan formal yang 

menganut sistem sekolah Islam juga lebih progresif dalam pengembangan pendidikan liberal 

Islam. Sekolah Islam tidak lagi mengelola pendidikan yang bersifat religus saja, namun semua 

ilmu pengetahuan dan keterampilan diajarkan dengan nuansa Islami. 

Kata Kunci: Islam, Liberal, Pendidikan 

 

A. Pendahuluan  

 Perkembangan pemikiran Islam di 

Indonesia menjadi terhentak (mengawali 

millennium baru) dengan tawaran yang sangat 

kontradiktif dengan wacana Islam mainstream 

yang cenderung beraliran Sunni (Muhammadiyah 

dan Nahdlatul Ulama). Walaupun 

Muhammadiyah tidak senang dikatakan 

bermadzhab Sunni, tetapi dalam prakteknya di 

samping kembali pada al-Qur’an Hadits juga 

sangat mengidolakan Abu Dzar al-Ghifari, 

seorang tokoh muslim di kalangan mustadh’afin. 

Sementara di luar mainstream, terdapat beberapa 

kelompok Islam yang cenderung revicalis, monoli 

dan syariah sehingga mengarah pada sikap 

intoleren karena tidak ada kompromi di sana. 

Salah satu kelompok yang di luar mainstream  

dan menjadi wacana baru tersebut adalah lahirnya 

Islam Liberal. 

 Ide dan pemikiran untuk mengkaji Islam 

sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif 

interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual 

mengenai potensi Islam untuk memberikan solusi 

baru kepada temuan-temuan di semua dimensi 

kehidupan pada akhir-akhir dekade ini semakin 

merebak luas. Penguasaan lebih mendalam 

mengenai wawasan pemikiran Barat secara 

filosofis, terutama kaum intelektual terhadap 

gagasan-gagasan berfikir Barat semakin tidak 

terbendung sejak abad ke-19 hingga abad ke-21 
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ini. Pemikir intelektual muslim tersebut telah 

berupaya menemukan jati diri pemikirannya dan 

memberikan reaksi terhadap modernisasi yang 

dilakukan Barat. 

 Hadirnya kelompok Islam Liberal dengan 

berbagai bentuknya, khususnya dengan Jaringan 

Islam Liberal (JIL) adalah merupakan tuntutan 

dan kebutuhan sejarah (historical necessity) yang 

tumbuh berkembang secara alamiah. Hal itu 

sebagai fenomena dinamika dialektis pergumulan 

Islam tradisional, fundamentalis, modern dan 

konservatisme. Islam liberal di garis terdepan 

dalam menepis segala bentuk konservatifisme, 

terlebih yang dilandasi elemen keagamaan. 

 Jika ditinjau dari segi sejarah, akar liberal 

pemikiran Islam pada hakikatnya telah ada pada 

masa sahabat yaitu Umar Ibnu Khatab. Tokoh ini 

memiliki gagasan-gagasan yang diaggap 

melampaui ortodoksi Islam (al-Qur’an dan 

Hadits), bahkan telah dianggap melakukan 

penggugatan sumber Islam tersebut dalam 

konteks pelaksanaan hukum Islam. Pada periode 

berikutnya para Imam Madzhab, seperti Abu 

Hanifah, Syafi’i, Abu Dawud al-Zahiri, kaum 

Sufi dan Mu’tazilah juga dianggap sebagai 

penganut liberal dalam pemikiran Islam. 

Perkembangan selanjutnya gagasan Islam liberal 

juga dilanjutkan oleh para pemikir terkenal 

semacam Syekh Wali Allah, Jamaluddin 

al-Afghani, Sayyid Ahmad Khan, Abduh, Abd 

Raziq dan Thaha Husain. Pada masa kontemporer 

kemudian melahirkan Fazlurrahman, Nurkholis 

Madjid, Abdurrahman Wahid dan tokoh lainnya 

yang pada dekade akhir ini telah melahirkan 

Jaringan Islam Liberal (JIL). 

 Istilah “liberal” terkadang disalahartikan 

sebagai sesuatu yang berorientasi ke dunia Barat 

atau kebarat-baratan yang cenderung sekuler. 

Padahal pada hakekatnya menekankan pada 

keterbukaan idea tau pendapat yang berbeda 

dengan pandangannya sendiri. Liberal sebagai 

pandangan (faham) aliran. Filsafat Eropa abad 

ke-18 dirintis oleh Locke, Rousseau, Adam Smith 

dan J.S Mill, dengan mengutamakan pada 

kebebasan individu. Locke dan kawan-kawannya 

adalah pembela kebebasan berfikir dan penganjur 

demokrasi, walaupun demikian masih 

menganggap Tuhan sebagai Sang Pencipta, 

bahkan Locke seorang teologi. 

 Walaupun mendapat berbagai rintangan 

kemunculan Islam Liberal di Indonesia menurut 

salah satu pengamat telah memberikan gambaran 

sebagai keberhasilan gerakan inklusif, pluralis 

dan toleran. Kehadiran mereka juga telah 

mempengaruhi para pemikir muda baik di 

kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul 

Ulama, bahkan sebagai generasi baru non 

mainstream, karena mereka telah memberikan 

sumbangan pemikiran dan model keagamaan 

yang ada. 

 Menurut perspektif Islam Liberal di 

Indonesia, tiada zaman yang lebih menantang dari 

zaman sekarang. Beberapa ide fundamental dari 

gerakan pemikiran Islam Liberal antara lain; (1) 

kesadaran kritis, yaitu menolak kesadaran 

dominant dalam tradisi keagamaan yang 

cenderung sarat dengan kepentingan, tunduk pada 

konsumerisme, menopang tatanan yang ada, 

bahkan mengambil keuntungan. (2) Kesadaran 

mendatangkan energi, yaitu membebaskan Tuhan 

dari tradisi keagamaan yang statis dan 

terkooptasi, agar dapat menjadi energi yang 

memungkinkan umat yang dinamis. (3) 

Kesadaran menciptakan yaitu mengidentifikasi 
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masalah, isu dan keprihatinan yang melanda dan 

aktif menemukan jawaban. (4) Kesadaran 

menyembuhkan, yaitu upaya memberikan 

penyembuhan dengan kekuatan spiritual yang 

bersumber dari komitmen dan kegairahan 

terhadap risalah dan nubuat agama. 

 Tampilnya Islam Liberal dalam rangka 

menghadapi kehidupan yang kompleks di era 

informasi, yang pada kematangannya 

memerlukan perhatian di semua pihak adalah 

dengan tawaran pengembangan pendidikan yang 

keluar dari tradisi yang ada atau pendidikan Islam 

Liberal dengan berbagai konsekuensinya. 

Pendidikan Islam dengan corak liberal merupakan 

upaya agar pendidikan Islam dapat mengemban 

misi membebaskan manusia dari keterkaitan 

belenggu tradisi yang membawa kebekuan dan 

kemunduran. Pendidikan yang diinginkan oleh 

Islam Liberal adalah pendidikan yang dapat 

menciptakan dan membantu lahirnya masyarakat 

baru dengan upaya yang bersifat revolusioner. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, reformasi 

pendidikan islam adalah keharusan, yaitu 

keharusan revitalisasi, pendidikan Islam yang 

menjdi kebutuhan umat Islam. Revitalisasi 

pendidikan berarti memberi implikasi dan 

justifikasi bahwa pendidikan pernah vital tetapi 

kini mandul. Untuk menuju revitalisasi tersebut, 

maka menurut Islam Liberal perlu untuk 

merekonstruksi dan memformulasikan konsep 

pendidikan yang mampu mengantisipasi dan 

mensikapi perubahan zaman. 

 Menurut Abuddin Nata Pendidikan Islam 

Liberal diartikan sebagai pendidikan alternatif 

yang diharapkan mampu melahirkan 

manusia-manusia kreatif, dinamis, terbuka, 

demokratis, humanis dan mandiri di 

tengah-tengah arus perubahan zaman. Hal itu 

dapat terwujud apabila peserta didik diajak keluar 

dari jeratan tradisi yang membelenggunya 

kemudian diuntun agar berani berfikir rasional, 

berinisiatif dan sensitive terhadap 

problem-problem di masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, 

penelitian masih aktual dan relevan dibicarakan. 

Khususnya pada wacana pendidikan Islam 

Liberal ini masih kurang sekali gaungnya, 

padahal menurut peneliti beberapa pemikiran 

pendidikan yang dilontarkan di kalangan Islam 

Liberal dapat menjdi kritik dan saran penting bagi 

praktisi pendidikan dan konseptor demi kemajuan 

pendidikan Islam. 

 

B. Islam Liberal 

1. Pengertian Islam Liberal 

 Pembahasan mengenai pengertian Islam 

liberal berarti melihat dari dua asal kata Islam 

dan liberalisme. Islam merupakan ajaran 

agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

saw sebagai pegangan hidup seluruh alam 

dengan berpegang kepada Al-Qur’an dan 

Hadis. Sedangkan liberalisme adalah doktrin 

kebebasan, sebuah faham pandangan dunia 

(world view) yang menjadi salah satu pilar 

berinteraksi sosial. Liberalisme dimaksudkan 

sebagai kondisi atau keadaan  mengikuti 

faham kebebasan (the quality or state of being 

liberal). 

 Terma "liberalisme" atau kebebasan (liberty 

atau freedom) itu sering diterjemahkan dalam 

bahasa Arab dengan hurriyyah dan istiqlal. 

Liberalisme juga diterjemahkan dengan fisq 

dan fujur. Namun terjemahan fisq (ingkar) dan 

fujur (durhaka) yang berarti negatif itu tentu 
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bukan yang dimakasudkan oleh terma ini. 

Untuk itu, kajian akan didasarkan pada 

hurriyyah dan istiqlal. Berdasarkan dua lafal 

terakhir sebagai terjemahan terma liberalisme 

yang disebut dalam al-Qur'an hanya lafal 

hurriyyah. Lafal hurriyyah menurut Ibn 

al-‘Arabi adalah pola kata benda abstrak dari 

lafal harra—yaharru—hararan. Hurriyyah 

berarti kebebasan yang pokok (hurriyyah 

al-asl). Manusia yang bebas adalah orang 

yang dimuliakan, orang yang bebas dari 

ketakutan.  

 Kebebasan sesuatu adalah kemerde-kaan 

atau kebebasannya (dari keterikatan). Itulah 

kebebasan (hurriyyah) yang sebenarnya, 

seperti kebebasan orang bersin.
 

 Jelaslah 

kebebasan (liberalisme) bagi manusia adalah 

ketiadaan ikatan atau sifat terpaksa pada 

dirinya dari sesuatu atau dari orang lain. 

 Lafal hurriyyah tidak pernah disebut dalam 

al-Qur'an. Namun kitab suci ini banyak 

menyebut lafal yang memiliki akar kata yang 

sama dengan lafal hurriyyah, yaitu: tahrir 

sebanyak lima kali dalam tiga ayat; al-hurr 

dua kali dalam satu ayat; dan muharraran 

sekali. Lafal tahrir semuanya disebut dalam 

kaitannya dengan hukuman pelaku dosa besar, 

seperti pembunuhan.
 
Lafal tahrir dalam ayat 

di atas diartikan memerdekakan, yakni 

membebaskan budak. Maksud membebaskan 

budak adalah melepaskan status yang 

mengikat seseorang dari segala bentuk aturan 

seorang majikan kepada seorang hamba 

(budak). Dengan pembebasan itu, seorang 

budak bisa berbuat sesuai kehendak dirinya 

sendiri tanpa terikat kebijakan (kehendak) 

orang lain. Orang yang sudah bebas dari status 

budak itu menjadi merdeka (al-hurr). Lafal 

al-hurr ini pula yang digunakan al-Qur'an 

untuk menunjuk kemerdekaan seseorang 

(Q.S. al-Baqarah/2: 178).
  

 
Akan tetapi kebebasan itu dalam Islam 

dimaksudkan kebebasan dalam rangka 

mengabdi kepada Allah, pencipta semesta 

alam. Maksud ini juga ditunjukkan oleh esensi 

pembebasan budak itu untuk maksud ketaatan 

kepada Allah berupa pemenuhan kafarat dan 

diyat karena pelanggaran terhadap hukum 

Allah. Pelaksanaan ketentuan hukum bernilai 

ketaatan dan pengabdian kepada-Nya. Makna 

ini sesuai dengan maksud lafal muharraran 

yang berakar dari lafal hurriyyah. 

 Istilah “Islam Liberal” yang berkembang, 

pada mulanya merupakan istilah yang dibawa 

oleh Charles Kurzman (1998) dalam bukunya 

yang terkenal Liberal Islam: A Source Book. 

Penggunaan istilah ini sendiri, seperti diakui 

Kurzman, pernah dipopulerkan oleh Asaf Ali 

Asghar Fyzee, intelektual Muslim-India, sejak 

tahun 1950-an. Mungkin Fyzee orang pertama 

yang menggunakan istilah “Islam liberal.” Dia 

juga penulis Muslim pertama yang 

menggunakan istilah “Islam Protestan” untuk 

merujuk kecenderungan tertentu dalam Islam. 

Dengan istilah ini ("Islam Protestan” atau 

“Islam Liberal"), Fyzee ingin menyampaikan 

pesan perlunya menghadirkan wajah Islam 

yang lain: Islam yang non-ortodoks; Islam 

yang kompatibel terhadap perubahan zaman; 

dan Islam yang berorientasi ke masa depan 

dan bukan ke masa silam.  

 “Liberal” yang menjadi kata sifat bagi 

“Islam” dalam istilah itu harus dibedakan 

pengertiannya dengan, misalnya, liberalisme 
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Barat. Hal ini untuk menghindari kekeliruan 

ketika membicarakan tokoh-tokoh dalam 

wacana ini. Istilah tersebut harus dipahami 

sebagai nomenklatur untuk memudahkan kita 

merujuk kepada kecenderungan pemikiran 

Islam modern yang kritis, progresif, dan 

dinamis. Dalam pengertian ini, “Islam 

Liberal” sesungguhnya bukanlah sesuatu yang 

benar-benar baru. Fondasinya telah ada sejak 

awal abad ke-19, ketika gerakan kebangkitan 

dan pembaruan Islam dimulai. 

 Para orientalis Barat berbeda pendapat 

ketika menilai Islam. Charles Kurzman
 
 

mencatat sejumlah tokoh yang menilai Islam 

secara pesimis, seperti Voltaire (1745) dalam 

bukunya "Mahomet of Fanaticism" menilai 

bahwa Islam identik dengan kefanatikan. 

Dalam terminology politik, kekuasaan Islam 

berarti dispotisme (kesewenang-wenangan), 

kata Montesquie, demikian juga Francis 

Bacon (1622) yang mengidentikkan 

kekuasaan Islam dengan Monarki Absolut. 

Sedangkan di bidang militer Islam identik 

dengan teror seperti diungkap oleh Eugene 

Delacroix (1824). Bahkan sastrawan Ernest 

Renon (1862) berpendapat bahwa tradisi 

Islam identik dengan keterbelakangan dan 

primitif.  

 Namun demikian banyak terdapat sejumlah 

tokoh orientalis Barat yang memandang Islam 

secara objektif seperti Arnold Toynbee dalam 

bukunya "The Preaching of Islam" atau John 

L. Esposito dalam bukunya "The Islamic 

Threat: Mith or Reality" lebih positif lagi 

adalah para tokoh Barat yang masuk Islam 

seperti Leopold Asad, Maryam Jamilah yang 

menulis buku "Islam and Modernism" dan 

Roger Gerandy yang menulis "Tromisses De 

L' Islam."  

 Menurut Kurzman,
 

 bahwa biasanya 

membicarakan Islam Liberal berarti 

membandingkannya dengan Liberalisme 

Barat yang intinya pada daya kritisnya, 

meskipun terdapat perbedaan di antara 

keduanya, karena Liberal Islam masih 

berpijak kepada Al-Quran dan Hadis serta 

sejarah Islam.  

 Sedangkan menurut Prof. William 

Montgomery Watt
 

 bahwa istilah Islam 

menunjuk kepada kaum muslimin yang 

menghargai pandangan Barat dan merasa 

bahwa kritikan terselubung atau 

terang-terangan terhadap Islam sebagiannya 

dapat dibenarkan. Mereka memandang 

dirinya sebagai umat Islam dan berkehendak 

menjalani kehidupannya sebagai Muslim. 

Istilah Liberal Islam identik dengan kalangan 

modernis dan neo mu'tazilah. Sedangkan di 

Indonesia komunitas pemikiran liberal ini 

pada awalnya merupakan “komunitas Islam 

Generasi Baru”, yang pada akhirnya tahun 

2001 memuncul komunitas Islam liberal 

dengan menggunakan mailing-list Islamlib, 

yang berkantor di kompleks Utan Kayu 58H, 

adalah bagian dari perjalanan panjang warna 

pemikiran dan gerakan Islam Indonesia.
  

2. Sejarah Perkembangan Islam Liberal 

 Perkembangan pemikiran Islam berjalan 

sesuai dengan perkembangan sejarah manusia 

muslim. Berbagai masalah timbul dan terjadi 

membutuhkan pemecahan. Pada abad-abad 

sejarah perkembangan Islam tidak banyak 

diwarnai peninjauan ulang terhadap berbagai 

pemikiran tetapi setelah abad ketiga dengan 



Islam Liberal Dan Konsep Pendidikan Islam                                         Slamet Panuntun 

 

13 
 

diadopsinya filsafat Yunani oleh para 

intdektual muslim menjadikan babak baru 

bagi perdebatan pemikiran Islam yang 

melahirkan banyak trend pemikiran.  

 Perjalanan pemikiran Islam itu juga 

dipengaruhi oleh naik turunnya kekuasaan 

pada abad ke-15, terjadi kemerosotan 

pemikiran Islam serta ditandai oleh 

kejumudan berpikir sehingga kekuasaan para 

penjajah menjadi kuat di hampir semua negara 

Islam yang terjajah, apa lagi para penjajah ini 

juga membawa konsepsi pemikiran yang 

sengaja dikembangkan untuk menyingkirkan 

atau paling tidak memdistorsi pemikiran 

Islam. Karena itu terjadi penurunan pemikiran 

di antara umat Islam sendiri.  

 Ada yang ingin mempertahankan nilai-nilai 

Islam dalam kehidupan mereka, kelompok ini 

disebut oleh para orientalis sebagai kelompok 

konservatif sedangkan anti tesa dari kelompok 

ini adalah kelompok yang menginginkan 

perubahan dalam pemikiran Islam sehingga 

ditarik sedemikian rupa agar sesuai dengan 

pemikiran modern yang notabene adalah 

model Barat. Kelompok kedua inilah disebut 

dengan kelompok yang berpandangan Liberal 

(Liberal Islam).  

 Charles Cruzman mengemukakan teori 

tentang asal muasal kaum liberal dan 

fundamentalis yang berakar pada pemikiran 

yang sama. Keduanya berangkat dari 

kegelisahan untuk melakukan perubahan. 

Bedanya adalah bahwa jika kaum liberal 

melakukan perubahan dengan menatap ke 

depan sambil membawa masa lalu yang 

relevan, sementara kaum fundamentalis 

sepenuhnya kembali ke masa lalu. Ibnu 

Taimiyyah (1263 – 1328) tampak mewakili 

tesis yang dikemukakan oleh Cruzman ini.
  

 
Menurut Kurzman, Liberal Islam sama 

seperti kaum pembaharuan yang menyerukan 

kepada modernitas dan meninggalkan 

keterbelakangan masa lalu serta menyerukan 

kapada pengembangan teknologi, ekonomi, 

demokrasi dan hak-hak resmi. Para tokoh 

pembaharuan yang disebut-sebut berpengaruh 

adalah Muhammmad bin Abdul Wahhab dari 

Saudi Arabia, syekh Jibril bin Umar Al-Aqdisi 

dari Afrika Barat, Haji Miskin dari Sumatra, 

Haji Syariat Allah dan Ahmed Brelwi dari 

Asia Selatan dan Ma Ming Xin dari Cina. 

Tetapi pengaruh Liberal Islam yang paling 

kuat dari pembaharuan India yang bernama 

Shah Wali Allah Addahlawi (1703-1762).
  

 
Sedangkan Montgomery Watt memandang 

bahwa Liberal Islam bermula pada abad 19 

sampai masa kemerdekaan (1945). Para tokoh 

kaum Liberal Islam yang paling menonjol dan 

banyak dicatat oleh para penulis Barat adalah 

Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) dari India. 

Beliau melihat bahwa perlakuan Inggris 

terhadap kaum muslimin di negaranya sangat 

sengsara dan diperlakukan tidak adil. 

Sementara warga HinduBdianak-emaskan. 

Sebagai contoh di kota Bengal, 

departemen-departemen pemerintahan 

diletakkan para insinyur, akuntan dan pegawai 

lainnya dari warga Hindu, sementara warga 

muslim satu dua orang dari 300 anak di 

perguruan tinggi Inggris di Calcutta tidak 

sampai 1% adalah orang-orang muslim. Maka 

Ahmad Khan menulis buku untuk 

disampaikan kepada pemerintah Inggris di 

India atas berbagai perlakuan ketidak adilan 
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dan perbuatan semena-mena yang 

menyebabkan kebencian warga muslim 

kepada Inggris.  

 Sampai pada saatnya tahun 1869 Sayyid 

Ahmad Khan umurnya sudah 52 tahun, ia 

pergi menemani anaknya yang sekolah ke 

Inggris. Keberangkatannya itu bermaksud 

untuk mengumpulkan bahan guna membantah 

para tokoh orientalis Inggris yang 

menyudutkan sejarah Nabi Muhammad SAW, 

sampai selesai tulisan berjudul "Essays on The 

Life of Muhammad" yang berbau apologis 

namun tak lama kemudian buku itu diungguli 

oleh tokoh liberal India bernama Sayyid Amir 

Ali (1849-1928), namun demikian Sayyid 

Ahmad Khan telah berhasil memompa 

semangat kaum muslimin dengan membujuk 

mereka mengambil kebijaksanaan bekerja 

sama dengan Inggris. Upaya ini melibatkan 

penerimaan nilai-nilai Barat hingga taraf 

tertentu, karena secara tidak langsung 

dinyatakan bahwa generasi muda muslim 

akan memasuki sekolah-sekolah yang 

dibangun guna mendidik mereka menjadi abdi 

negara.  

 Salah satu prestasi Ahmad Khan adalah 

pembukaan suatu kolase pada 1877 yang 

menjadi cikal bakal Universitas Aliqrah yang 

resmi berdiri pada 1920. Sedangkan Sayyid 

Amir Ali dengan bukunya yang terkenal "The 

Spirit Of Islam" dalarn edisi Indonesia 

berjudul "Api Islam" itu pada hakekatnya 

merupakan suatu pandangan tentang Islam 

dan pembawaannya yang mewujudkan 

seluruh nilai liberal yang dipuja di Inggris 

pada masa Ratu Victoria. Amir Ali 

berpandangan bahwa Muhammad adalah 

"Guru Agung'' seorang yang percaya kepada 

kemajuan, yang menjunjung tinggi 

penggunaan akar dan bahkan pelopor agung 

rasionalisme, yaitu seorang manusia yang 

benar-benar modern. Islam dipandang sebagai 

agama paling ideal, yang menawarkan suatu 

kepercayaan yang besar kepada Tuhan dan 

menekankan kesucian moral serta kode etik 

yang tinggi.  

 Perang-perang yang dilakukannya 

semata-mata bersifat defensif yang 

mengangkat martabat wanita, memperbaiki 

nasib para budak dan mencela perbudakan 

yang menganjurkan pengetahuan dan ilmu 

serta menegaskan tanggung jawab manusia 

dan karsa bebasnya.  

 Muncul Sadiq Al-Mahdi di Sudan, sebagai 

figur politik yang mendukung gagasan Liberal 

Islam yang menghendaki Islamisasi yang 

lebih luas tetapi bukan dengan jalan 

membentuk masyarakat masa kini dalam 

cetakan intelektual dan sosial generasi Islam 

yang menganggap bahwa syariah cukup lentur 

untuk mengijinkan hal ini. Caranya yaitu 

melampaui madzhab-madzhab hukum Islam 

dan hanya terikat pada Al-Qur'an dan sunnah 

serta mampu mengatasi kondisi-kondisi masa 

kini. Perjuangan itu selanjutnya 

dikembangkan oleh Dr. Hassan Turabi yang 

kemudian mengahadapi tantangan hebat dari 

para ulama setempat seperti Dr. Syaikh Ja'far 

Idris, Amir Al-Haj dll.  

 Keberhasilan kaum Liberal Islam yang 

paling menonjol adalah di tangan Mustafa 

Kamal Ataturk (l924) sebagai lembaga sakral 

umat Islam di dunia, dan merubah pendidikan 

Islam tradisional menjadi ala Barat bahkan 
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melarang pengajaran bahasa Arab 

sampai-sampai adzanpun tidak diperbolehkan 

pakai bahasa Arab tetapi dikumandangkan 

dengan bahasa Turki. Suara penolakan 

khilafah Islamiyah sebagai institusi 

pemerintahan Islam digugat oleh Ali Abd. 

Raziq (1925) dari Mesir. Ia mengkritik 

keabsahan kekhalifahan, tetapi juga 

mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan 

dalam Islam.  

 Gagasan Islam Liberal di Indonesia diteliti 

oleh Dr. Greg Barton H.A. yang ditulis dalam 

disertasi doktornya di Monash University, 

Melbourne, Australia. Penelitian ditekankan 

mulai tahun 1960 sampai 1990. Gerakan dan 

pemikiran ini telah mempelopori 

perkembangan lslam Liberal yang disebut 

Neo-Modernisme Islam yang telah 

berpengaruh pada tataran keagamaan, sosial, 

dan politik. Gerakan ini secara luas tumbuh di 

lingkungan para intelektual yang memiliki 

latar belakang modern, yang dikombinasikan 

dengan pendidikan Islam klasik. 

 Kemunculannya di Indonesia merupakan 

pendorong bagi terbitnya kebangkitan baru 

satu generasi muslim, terutama kelas 

menengah kota, sehingga mampu berperan 

secara lebih liberal dan progresif untuk sebuah 

Indonesai baru. Disertasi itu memfokuskan 

kepada empat tokoh penarik gerbong liberal 

Islam di Indonesia yaitu, Abdurrahman Wahid 

(Gus Dur, mantan presiden RI ke-4), Dr. 

Nurcholis Madjid (ketua yayasan 

Paramadina), Johan Efendi (sekertaris Gus 

Dur di istana) dan Ahmad Wahid (telah 

wafat). Barton mencoba menempatkan 

mereka dalam konteks globalisasi dan 

modemnisasi yang lebih luas.  

 Akar liberal pemikiran Islam sebenarnya 

(hakiki) telah ada pada masa sahabat yaitu 

Umar Ibnu Khatab. Tokoh ini memiliki 

gagasan-gagasan yang dianggap melampui 

ortodoksi Islam (Al-Qur’an dan Hadits), 

bahkan telah dianggap melakukan 

penggugatan sumber Islam tersebut dalam 

konteks pelaksanaan hukum Islam. Pada 

periode berikutnya para Imam Madzhab, 

seperti Abu Hanifah, Syafi’i, Abu Dawud 

al-Zahiri, kaum sufi dan Mu’tazilah juga 

dianggap sebagai penganut liberal dalam 

pemikiran Islam.
 
 Perkembangan selanjutnya 

gagasan Islam liberal juga dilanjutkan oleh 

para pemikir terkenal semacam Syah Wali 

Allah, Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Ahmad 

Khan, Abduh, Abd Raziq dan Thaha Husain. 

Pada masa kontemporer kemudian melahirkan 

Fazkurrahman, Nurkholis Madjid, 

Abdurrohman Wahid dan tokoh lainnya. 

 Setelah generasi tua kontemporer ini mulai 

surut, pemikiran liberal Islam kembali 

didengungkan oleh generasi muda muslim 

yang dipelopori oleh organisasi-organisasi 

sosial keagamaan yang cukup besar, seperti 

NU dan Muhammadiyah. Pada dekade akhir 

ini telah lahir kelompok yang menamakan diri 

Jaringan Islam Liberal (JIL), dipelopori oleh 

Ulil Abshor Abdalla.  

 Munculnya kelompok Islam Liberal dengan 

berbagai bentuknya, khususnya dengan 

Jaringan Islam Liberal (JIL) adalah 

merupakan tuntutan dan kebutuhan sejarah 

(historical necessity) yang tumbuh 

berkembang secara alamiah. Hal itu sebagai 
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fenomena dinamika dialektis pergumulan 

Islam tradisional, fundamentalis, modern, dan 

konservatisme. Islam liberal di garis terdepan 

dalam menepis segala bentuk konservatifisme, 

terlebih yang dilandasi elemen keagamaan.
  

3. Pemikiran Islam Liberal 

 Ketika kita berbicara tentang “Islam 

Liberal” sesungguhnya kita sedang 

membicarakan salah satu wajah Islam. Islam, 

menurut pemikir Suriah, Aziz Al-Azmeh,
 

adalah agama yang satu, tetapi selalu tampil 

dalam wajah yang banyak. Kita tidak mungkin 

berbicara tentang satu Islam, tapi tentang 

Islam-Islam (Islams) dengan wajahnya yang 

beragam. “Islam Liberal,” merupakan salah 

satu Islam yang dimaksudkan Al-Azmeh. 

Oleh karenanya, diskusi kita tentang “Islam 

Liberal” menjadi sah (sama sahnya ketika kita 

berbicara tentang “Islam Fundamentalis,” 

“Islam Wahabi,” “Islam Syi’ah,” “Islam 

Sunni,” “Islam NU,” dan lain-lain).  

 Pada awalnya, kecenderungan liberalisme 

tokoh-tokoh pembaru Muslim di kawasan 

Arab dipicu oleh semangat pemberontakan 

terhadap kolonialisme Eropa pada satu sisi, 

dan terhadap keterbelakangan kaum Muslim 

pada sisi lain. Karenanya, misi para pembaru 

Muslim pada –meminjam istilah Albert 

Hourani masa-masa liberal (liberal age) itu 

adalah pembebasan dari cengkeraman 

penjajahan dan pembebasan dari kebodohan. 

Dua misi ini terus berjalan secara beriringan 

hingga masa pertengahan abad ke-20, ketika 

sebagian besar negara-negara Muslim 

mendapatkan kemerdekaannya. Sementara 

misi kedua, proyek pembebasan dari 

kebodohan, masih terus berlanjut sampai 

sekarang.  

 Salah satu agenda penting dari misi kedua 

itu adalah memahami dan menafsirkan 

kembali ajaran-ajaran agama (Islam). Apa 

yang dilakukan tokoh-tokoh awal 

kebangkitan, seperti Muhammad Ibn Abd 

al-Wahab (1703-1791) di Jazirah Arab, 

Muhammad Ibn Ali al-Sanusi (1787-1860) di 

Aljazair dan Libia, Rifa’at Rafi’ al-Thahtawi 

(1801-1873) di Mesir, dan Khairuddin 

al-Tunisi (1822-1889) di Tunisia, tak lain dari 

upaya melakukan pembacaan ulang terhadap 

tradisi-tradisi Islam serta membangun kembali 

pemahaman keagamaan kaum Muslim secara 

benar dan bermakna. Sebagian gagasan 

rekonstruktif itu mendapatkan respon dari 

masyarakat Muslim, tapi sebagian lainnya, 

mengalami tantangan, khususnya dari ulama 

ortodoks yang dalam hal ini menjadi lawan 

serius dari gerakan pembaruan Islam. 

 Tema sentral dari pokok-pokok pemikiran 

kaum liberal Islam adalah rasionalisasi dan 

modernisasi terhadap Islam selain masalah 

gender, kepemimpinan wanita, dan kemajuan 

ilmu pengetahuan serta tak jarang menuju 

kepada sekularisasi.  

 Menurut Zuly Qodir,
 

  Islam Liberal 

diandalkan untuk mengemas corak Islam yang 

lebih relevan dengan pluralisme dan 

demokrasi, bahkan pasar (capital) dalam 

beberapa bagiannya. Namun kemunculan 

Islam Liberal ini banyak menyita perhatian 

umat Islam perkotaan, yakni Islam Syariah 

atau Islam Fundamentalis. Sayangnya, 

pemikiran liberal yang diusung sementara ini 

masih bersifat elitis (tidak membumi) dan 
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bahkan terkesan pro kapitalis dan 

neoliberalisme. 

 Menurut Greg Barton, dalam Gagasan Islam 

Liberal di Indonesia,  berpendapat bahwa 

lahirnya pemikiran para tokoh kaum liberal 

Islam itu disebabkan karena beberapa hal, 

yaitu:  

1) Faktor penjajahan panjang yang 

menyebabkan keterbelakangan umat Islam 

di segala bidang.  

2) Faktor kebodohan dan kejumudan umat 

Islam yang mengakibatkan setagnasi 

pemikiran dan keterbelakangan 

pendidikan.  

3) Apa yang mereka saksikan dari 

pengamatan langsung ke dunia Barat 

sampai terkesima yang mendorong mereka 

melahirkan sikap untuk membawa umat 

Islam kearah kemajuan barat yang tidak 

jarang mereka sikapi dengan apologi yang 

berlebihan.
 
   

 Pemikiran Islam Liberal ini setidaknya 

memiliki pandangan keagamaan yang liberal, 

pluralis, humanis dan demokratis yang 

disiarkan lewat berbagai media (seminar, talk 

show, tulisan dll), sehingga sering 

menimbulkan resistensi dari para tokoh 

agama. Menurut Sumanto Al-Qurtuby, 

Jaringan Islam Liberal yang dipelopori oleh 

Ulil ini, banyak mendapatkan kritik dari 

berbagai kalangan, bukan hanya kelompok 

fundamentalis-radikal saja tetapi juga oleh 

ulama yang dikenal moderat. Namun 

sebenarnya gerakan JIL ini berupaya 

melakukan restorasi pemikiran, sehingga dari 

sini diharapkan akan melahirkan suatu 

pemikiran keislaman yang jernih, humanistik, 

inklusif dan demokratis sehingga akan 

melahirkan tindakan keislaman yang ramah 

terhadap yang lain, menghargai human rights 

dan civil rights, terbuka terhadap 

keberagaman dan sebagainya. Bukan 

sebaliknya, melakukan perilaku anarkis 

terhadap agama lain yang dianggap “kafir”, 

sehingga jalan apapun dilakukan untuk 

memeranginya. 

 Pada hakikatnya ada titik-titik kelebihan dan 

kelemahan pada pemikiran kaum liberal Islam 

itu. Titik kelebihan yang menonjol bahwa 

mereka telah merangsang kebangkitan kaum 

tradisionalis untuk; bangkit berijtihad dan 

melakukan berbagai perubahan. Tetapi 

titik-titik kelemahannya cukup banyak. Paling 

tidak sikap reaktif mereka terhadap kenyataan 

tidak dibarengi dengan implementasi riil yang 

dapat dirasakan oleh umat secara luas (kurang 

membumi), sehingga bisa menyadarkan 

mereka bahwa karya mereka bermanfaat bagi 

umat.  

 Pada struktur Islam di Indonesia, kaum 

liberal Islam termasuk pembawa bendera 

Islam substantif untuk berhadapan dengan 

kelompok Islam lain yaitu kelompok Islam 

formalistik dan kelompok Islam 

fundamentalis atau konserfatif. Pada tatanan 

pemerintahan kelompok Islam formalistik 

nampak pada corak pemerintahan orde lama, 

orde baru dan pemerintahan Habibie. 

Sedangkan kelompok Islam sustansif nampak 

dalam pemerintahan Gus Dur. Keduanya 

nampaknya telah gagal, sehingga kesempatan 

terakhir pada kelompok Islam ketiga yaitu 

fundamentalis yang sekarang lagi 

getol-getolnya menuntut pelaksanaan syariat 
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Islam di Indonesia atau melalui otonomi 

khusus/daerah.  

 Jika kelompok ketiga gagal, maka tidak 

menutup kemungkinan adanya titik temu dan 

konsolidasi pemikiran Islam, baik dari 

kelompok formalis, fundamentalis maupun 

liberalis. 

C. Konsep Umum Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

 Konsep umum pendidikan menurut Ahmad 

Tafsir adalah usaha meningkatkan diri dalam 

segala aspeknya. Definisi ini mencakup 

kegiatan pendidikan yang melibatkan guru 

maupun yang tidak melibatkan guru 

(pendidik); mencakup pendidikan formal, 

maupun nonformal serta informal. Segi yang 

dibina dalam definisi ini adalah seluruh aspek 

kepribadian. Sedangkan dalam bahasa Arab, 

pendidikan mengandung beberapa arti yaitu 

tarbiyah, ta’lim dan ta’dib.  

 Arti tarbiyah menurut Abdur-Rahman 

Al-Bani mengandung 4 unsur yaitu: 1) 

Memelihara pertumbuhan, 2) 

Mengembangkan potensi dan kelengkapan 

manusia yang beraneka macam (terutama akal 

budinya), 3) Mengarahkan fitrah dan potensi 

manusia menuju kesempurnaannya, 4) 

Melaksanakan secara bertahap dengan irama 

perkembangan anak. Arti ta’lim lebih bersifat 

pemberian atau penyampaian pengertian, 

pengetahuan, dan keterampilan. Adapun arti 

ta’dib lebih tertuju pada penyempurnaan 

akhlak budi pekerti. 

 Begitu halnya untuk mengetahui arti 

pendidikan Islam secara etimologi, maka 

dalam dua sumber pendidikan Islam 

(Al-Quran dan Al-Hadits) dapat ditemukan 

kata-kata atau istilah-istilah yang 

pengertiannya terkait dengan pendidikan, 

yaitu rabba (ربي) kata kerja dari Tarbiyah, 

kemudian allama (علم) kata kerja dari ta’lim, 

dan addaba (ادب) kata kerja dari ta’dib.   

 Kata kerja Rabba (ربي), memiliki beberapa 

arti, antara lain mengasuh, mendidik, dan 

memelihara. Di samping itu kata yang 

serumpun dengannya yaitu: rabba (ربا), yang 

berarti memiliki, memimpin, memperbaiki, 

menambah. Sedangkan tarabba (تربي) juga 

berarti tumbuh atau berkembang. Kata kerja 

‘allama, (علم) berarti mengajar, yang lebih 

bersifat pemberian atau penyampaian 

pengertian, pengetahuan dan ketrampilan.  

 Kata kerja addaba (ادب), dapat diartikan 

mendidik yang lebih tertuju pada 

penyempurnaan akhlak budi pekerti. 

Muhammad Naqwib Al-Attas dalam bukunya, 

Konsep Pendidikan Islam, sebagaimana 

dikutip Achmadi, dengan gigih 

mempertahankan penggunaan istilah ta’dib 

berasal dari kata kerja addaba, mencakup 

wawasan ilmu dan amal yang merupakan 

essensi pendidikan Islam.  

Sebagai dasar dari tiga kata kerja yang dipakai 

oleh Al-Quran di antaranya adalah: 

 “Ya Tuhan, sayangilah keduanya (orang 

tuaku) sebagaimana mereka telah 

mengasuhku (mendidikku) sejak kecil” (QS. 

Al-Isra’: 24). 

Dalam surat Al-Alaq ayat 5 : 

 “Dia yang mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya” (QS. Al-Alaq: 5). 

 Berdasarkan deskripsi di atas makna 

pendidikan yang lebih menyeluruh adalah 

tarbiyah sebab mengandung arti: memiliki, 
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memimpin, memperbaiki, menambah, 

menciptakan, memelihara, mengatur, dan 

mendidik. Kata pendidikan adalah kata jadian 

dari kata didik, yang mendapat imbuhan pen– 

dan -an. Kata didik mengandung banyak arti, 

antara lain ‘pelihara, bina, latih, asuh, dan 

ajar’. Jadi, sebagaimana menurut Ubes Nur 

Islam bahwa kata didik dengan tambahan pen- 

dan -an mengandung pengertian sangat luas, 

yakni ‘proses transformasi dari A ke B, 

tentang sistem nilai (idiologi, isme, ajaran, 

orientasi prospektus dan lain-lain), dengan 

metode, untuk sebuah tujuan pendewasaan 

manusia’. 

 Abdul Rachman Shaleh mendefinisikan 

pendidikan agama Islam adalah upaya untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki 

manusia melalu kegiatan bimbingan, 

pembelajaran, latihan sehingga bermakna bagi 

dirinya, keluarganya, bangsa dan agamanya. 

Proses pembelajaran dan bimbingan semacam 

ini disiapkan dan dipromosikan oleh guru 

sesuai dengan firman Allah SWT bahwa tiada 

seseorang memperoleh sesuatu kecuali apa 

yang diusahakannya. 

 Ahmad Fu’ad al-Ahdani mendefinisikan 

pendidikan Islam sebagai berikut: 

التربية االسالمية هو جهاز اجتماعى يعبر عن 

روح الفلسفة االسالمية من جهة وهذا الجهاز هو 

.الذى يحقق تلك الفلسفة من جهة االخرى
 

 
 

 Pendidikan Islam adalah membekali 

kehidupan dengan jiwa falsafah Islam yang 

jelas dari berbagai sisi, sedangkan bekalnya 

adalah hakekat falsafah dari sisi yang lain. 

 Secara umum, konsep pendidikan hampir 

sama, seperti yang termaktub dalam UUSPN 

2003, bahwa arti pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

 Adapun berdasarkan Konferensi Dunia 

Pertama tentang Pendidikan Islam tahun 1977 

di Makkah; menyatakan bahwa: “Istilah 

pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti 

pengajaran teologik atau pengajaran 

Al-Quran, Hadits dan Fiqih, tetapi memberi 

arti pendidikan, di semua cabang ilmu 

pengetahuan yang diajarkan dari sudut 

pandang Islam”. Adapun yang perlu disadari 

bahwa karena pendidikan Islam pada dasarnya 

bersifat gnostik, maka semua bentuk ilmu, 

bahkan yang paling eksternal sekalipun 

memiliki ciri sakral, sepanjang ia setia pada 

prinsip-prinsip wahyu. 

 Pendidikan adalah usaha sadar yang 

dirancang untuk membantu seseorang atau 

sekelompok orang dalam mengembangkan 

pandangan hidup dan ketrampilan hidup baik 

yang bersifat manual, mental dan sosial. Jadi, 

pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

harus dilakukan secara sadar untuk mencapai 

tujuan yang jelas melalui syari’at Islam. Hal 

ini senada dengan hasil Seminar Pendidikan 

Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai dengan 

11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan: 

“Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut 

ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 
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mengajarkan, melatih, mengasuh, dan 

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.” 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

 Tujuan umum pendidikan dan pengajaran 

dalam Islam ialah menjadikan seluruh 

manusia sebagai abdi atau hamba Allah SWT. 

Tujuan ini mungkin membuahkan 

tujuan-tujuan khusus. Mengingat bahwa Islam 

merupakan risalah samawi yang diturunkan 

kepada seluruh manusia, maka sudah 

seharusnya bila sasaran tujuan umum 

pendidikan Islam adalah seluruh manusia 

pula. Tujuan (umum) itu meliputi seluruh 

aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, 

tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan 

pandangan.  

 Tujuan ayat pertama di ‘Gua Hira’ kepada 

Rasulullah s.a.w. adalah merupakan pertanda 

bangkitnya suatu peradaban baru di atas 

permukaan bumi ini. Ayat yang pertama turun 

ialah QS. Al-Alaq: 1-5 yang isinya menyuruh 

manusia untuk membaca. Di satu pihak 

“membaca” melibatkan proses mental yang 

tinggi, melibatkan proses pengenalan 

(cognition), ingatan (memory) pengamatan 

(perception), pengucapan (verbalization), 

pemikiran (reasoning) daya kreasi 

(creativitiy) di samping proses fisiologi. 

 Menurut MA Sahal Mahfudh, pendidikan 

Islam pada dasarnya adalah proses 

pembentukan watak, sikap dan prilaku Islami 

yang meliputi iman (aqidah), Islam (syari’at) 

dan ihsan (akhlak, etika dan tasawuf). Tujuan 

pokoknya adalah mempersiapkan peserta 

didik agar mampu menjadi khalifah Allah 

yang akram (mulia) yang berarti lebih 

bertakwa kepada Allah dan yang shalih dalam 

arti mampu mengelola, mengembangkan dan 

melestarikan alam, yang kesemuanya 

merupakan aktualisasi dari pada keimanan.  

 Sedangkan iman itu sendiri menurut 

Muhaimin merupakan potensi ruhani yang 

harus diaktualisasikan dalam bentuk amal 

saleh, sehingga menghasilkan prestasi ruhani 

(iman) yang disebut takwa. Amal saleh itu 

menyangkut keserasian dan keselarasan 

hubungan manusia dengan Allah dan 

hubungan manusia dengan dirinya yang 

berbentuk kesalehan pribadi, hubungan 

manusia dengan sesamanya yang membentuk 

kesalehan sosial (solidaritas sosial), dan 

hubungan manusia dengan alam yang 

membentuk kesalehan terhadap alam sekitar. 

Kualitas amal saleh ini akan menentukan 

derajat ketakwaan (prestasi ruhani/iman) 

seseorang di hadapan Allah S.W.T. 

 Fungsi manusia yang menurut konsep Islam 

sebagai khalifah di bumi adalah; ibadatullah 

(hamba Allah) baik sebagai individu maupun 

sebagai makhluk sosial, di mana di dalam 

komunitas berbangsa, mereka juga dituntut 

oleh ajaran Islam untuk memberikan manfaat 

kepada orang lain dalam kerangka ibadah 

sosial. Fungsi kedua ‘imaratul ardli, yakni 

membangun bumi ini dengan berbagai upaya 

untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan hidup 

sebagai sarana melakukan ibadah dalam 

rangka mencapai tujuan hidupnya, yakni 

sa’adatud darain.  

 Jadi, usaha pendidikan Islam diharapkan 

mampu membentuk kesalehan pribadi dan 

sekaligus kesalehan sosial. Pendidikan agama 

Islam jangan sampai menumbuhkan semangat 

fanatisme, intoleran di kalangan peserta didik 
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dan masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam 

diharapkan mampu menciptakan ukhwah 

Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhwah fi 

al-‘ubudiyah, ukhwah fi al-insaniyah, ukhwah 

fi al-wathaniyah wa al-nasb, dan ukhwah fi 

din al-Islam.  

3. Dasar dan Hakekat Pendidikan Islam 

 Ajaran Islam ini sebagai pedoman dan 

sekaligus kerangka segala kegiatan intelektual 

yang didasarkan pada al-Quran dan al-Hadits. 

Kemudian jika tidak ditemukan aturan yang 

bersifat teknis, sering juga dikembangkan 

dengan ijtihad, al-maslahah al-mursalah, 

istihsan, qiyas, dan sebagainya. 

Landasan dasar pendidikan Islam utamanya 

terdiri atas dua macam, yakni al-Qur’an dan 

Hadits; 

a) Al-Quran 

 Al-Quran secara harfiah berasal 

dari fi’il madhi: qara’ayaqra’u, yang 

artinya membaca (kitab). Sedangkan 

secara istilah, Dr. Subhi Ash-Shalih 

memberikan definisi bahwa Al-Quran 

adalah kalam yang mu’jizat, yang 

diturunkan kepada Nabi saw, yang tertulis 

di dalam mushaf-mushaf, yang dinukilkan 

secara mutawatir, dan membacanya adalah 

ibadah. Pengertian yang demikian ini 

adalah merupakan kesepakatan di antara 

ulama ushul fiqh, dan ulama Arab. 

b) Al-Hadis 

 Selain al-Quran, al-Hadis juga 

merupakan sumber dan dasar yang 

monumental bagi Islam, yang sekaligus 

menjadi penafsir dan bagian yang 

komplementer terhadap al-Quran. 

Al-Hadis atau Al-Sunnah ialah perkataan, 

perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah 

Saw.21 Al-Hadis sebagai pedoman 

perbuatan, ketetapan dan ucapan Nabi saw 

merupakan cerminan budi pekerti yang 

luhur. Sebagaimana firman Allah 

al-Ahzab ayat 21. 

"Sesungguhnya telah ada para diri Rasulullah 

itu suri tauladan yang baik bagimu." 

(Al-Ahzab: 21). 

Disebutka pula dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 

sebagai berikut: 

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu 

maka terimalah dan apa yang dilarangnya 

bagimu maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7). 

Sedangkan dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai 

berikut: 

 

, أخبرنا معمر, أخبرنا عبد الرزاق, حدثنى إسحاق

قال رسول هللا : عن أبى هريرة قال, عن همام

ّ  يولد : صعم َعلى اْلِفْطرةِ فَأبواه  ما من مولوٍد إِالَّ

 (رواه مسلم)نِِه يهودانِِه  أوينصرانِِه َأويمجسا
 

"Ishaq menceritakan kepada saya, Abdur 

Razaq menceritakan kepada kami, Mu’mar 

menceritakan kepada kami, dari Humam, dari 

Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: “Tidaklah anak dilahirkan kecuali 

telah membawa fitrah (kecenderungan untuk 

percaya kepada Allah), maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan anak tersebut 

beragama Yahudi, Nasrani, Majusi.”(HR. 

Muslim). 

  Adapun hakikat pendidikan Islam adalah 

usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa 

secara sadar mengarahkan dan membimbing 

pertumbuhan serta perkembangan fitrah 

(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran 
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Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan 

perkembangan. Pendidikan, secara teoritis 

mengandung pengertian “memberi makan” 

kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan 

kepuasan rohaniah, juga sering diartikan 

dengan “menumbuhkan” kemampuan dasar 

manusia. Bila ingin di arahkan kepada 

pertumbuhan sesuai dengan ajaran Islam, 

maka harus berproses melalui sisitem 

kependidikan Islam, baik melalui 

kelembagaan maupun melalui sistem 

kurikuler. 

  Menurut Abdurahman An-Nahlawi, bahwa 

pendidikan Islam merupakan pengembangan 

pikiran, penataan perilaku, pengaturan 

emosional, hubungan peranan manusia 

dengan dunia ini, serta bagaimana manusia 

mampu memanfaatkan dunia hingga mampu 

meraih tujuan kehidupan sekaligus 

mengupayakan perwujudannya. 

  Seluruh ide tersebut telah tergambar secara 

integratif (utuh) dalam sebuah konsep akidah 

yang wajib diimani agar dalam diri manusia 

tertanam perasaan yang mendorongnya pada 

perilaku normatif yang mengacu pada syari’at 

Islam. Perilaku yang dimaksud adalah 

penghambaan manusia berdasarkan 

pemahaman atas tujuan  penciptaan manusia 

itu sendiri, baik dilakukan secara individual 

maupun kolektif. 

4. Metode Pendidikan Islam 

 Menurut Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, 

pendekatan yang digunakan agar materi 

pendidikan dan pengajaran Islam dapat 

diterima oleh obyek pendidikan dengan 

menggunakan pendekatan yang bersifat multi 

approach, meliputi: 1) Pendekatan religius, 2) 

Pendekatan filosofis, 3) Pendekatan 

sosiokultural, 4) Pendekatan scientific.  

 Sedangkan teknik metode pendidikan Islam 

itu ada delapan macam, yaitu: 1. Pendidikan 

melalui teladan, 2. Pendidikan melalui 

nasihat, 3. Pendidikan melalui hukuman, 4. 

Pendidikan melalui cerita, 5. Pendidikan 

melalui kebiasaan, 6. Menyalurkan kekuatan, 

7. Mengisi kekosongan, 8. Pendidikan melalui 

peristiwa-peristiwa. 

 Adapun metode pendidikan Islam yang 

diajarkan dalam Al-Quran di antaranya 

melalui perumpamaan-perumpamaan, seperti 

QS. Ibrahim: 24-25 sebagai berikut: 

 “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana 

Allah telah membuat perumpamaan kalimat 

yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 

teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit 

pohon itu memberikan buahnya pada setiap 

musim dengan seizin Tuhanny. Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”  

 Sedangkan dalam QS. An-Nahl: 125 

dijelaskan tentang metode pendidikan melalui 

nasihat (hikmah), ceramah (mauidhah 

hasanah), dan diskusi. Adapun ayat tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
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D. PENUTUP  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Pendidikan Islam liberal sebenarnya berasal 

dari terma "liberalisme" atau kebebasan 

(liberty atau freedom) yang sering 

diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan 

hurriyyah dan istiqlal. Berdasarkan dua lafal 

tersebut sebagai terjemahan terma 

liberalisme, yang disebut dalam al-Qur'an 

hanya lafal hurriyyah. Hurriyyah berarti 

kebebasan yang pokok (hurriyyah al-asl). 

Manusia yang bebas adalah orang yang 

dimuliakan, orang yang bebas dari ketakutan. 

Dengan penerapan konsep ini dalam dunia 

pendidikan, maka seorang guru maupun 

peserta didik tidak akan merasa ditekan, 

dikungkung dan diremehkan oleh pihak lain. 

Namun sebaliknya, guru harus menghargai 

peserta didik untuk berfikir bebas, dan 

tentunya dengan pengarahan-pengarahan 

yang tidak menekan kreatifitas berfikir anak. 

 Pada dasarnya krakteristik pemikiran Islam 

mengenai pendidikan Islam liberal, cenderung 

bersifat organik, sistematis dan fungsional 

dengan akar paradigma yang mengacu pada 

al-Quran, al-Sunnah dan kretivitas berfikir 

(liberal/Ijtihad). Fungsionalisasi pemikiran 

pendidikan Islam merupakan manefestasi dari 

rasa tanggung jawab manusia sebagai khalifah 

Tuhan di bumi, maka itu bermakna manusia 

dapat mewujudkan kebaikan dan kemuliaan. 

Sehingga mereka diberikan kebebasan untuk 

memilih antara yang baik dengan yang buruk, 

yang benar dan yang salah, dan sebagainya, 

dengan tetap mengacu pada rambu-rambu 

al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan utama 

untuk berfikir bebas. 

2. Implikasi pemikiran pendidikan Islam Liberal 

dalam pengembangan pendidikan Islam.  

 Pemikiran pendidikan Islam Liberal 

sebenarnya sudah ada sejak masa Umar bin 

Khattab, kemudian diikuti para tabi’in, para 

imam madzhab, hingga para pemikir Islam 

modern dan kontemporer hingga muncul 

pembaruan-pembaruan. Pendidikan Islam 

Liberal di Indonesia yang selama ini 

berkembang akan sangat memberikan 

implikasi besar terhadap perkembangan 

pendidikan Islam secara menyeluruh, baik 

pada lembaga pendidikan formal, informal 

maupun non formal.  

 Bagi pondok pesantren misalnya, 

pendidikan Islam Liberal sebenarnya sudah 

tidak asing lagi keberadaannya. Sebab, 

liberalisme berfikir dan kebebasan bermazhab 

telah diajarkan di sana. Lebih-lebih bagi santri 

yang sudah senior diberikan wawasan tentang 

ijtihad ataupun bahstul masa’il (membahas 

permasalahan-permasalahan yang belum 

ditemukan dasar hukumnya secara jelas). 

Melalui berijtihad semacam inilah maka 

mereka akan terlatih untuk berfikir bebas 

dalam menentukan suatu hukum, namun 

tentunya tetap mengikuti kaidah dan 

syarat-syarat yang telah ditentukan.  

 Pada lembaga pendidikan madrasah juga 

telah banyak menyerap pemikiran liberalisme 

pendidikan Islam.  

 Banyak tokoh-tokoh Islam yang 

menawarkan pembaharuan-pembaharuan 

dalam sistem pendidikan madrasah, baik dari 

segi kurikulum maupun metode pembelajaran 
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yang diterapkan. Mereka banyak mengadopsi 

sistem-sistem baru yang dianggap relevan dan 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

 Bukan hanya itu, lembaga pendidikan 

formal yang menganut sistem sekolah Islam 

juga lebih progresif dalam pengembangan 

pendidikan liberal Islam. Sekolah Islam tidak 

lagi mengelola pendidikan yang bersifat 

religus saja, namun semua ilmu pengetahuan 

dan keterampilan diajarkan dengan nuansa 

Islami.

DAFTAR PUSTAKA 

Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005, cet. I. 

Al-Qurtuby, Sumanto, Direktur Eksekutif The Institute of Cross Religion & Humanity (Ilham Institute) 

Semarang, dalam Quo Vadis Jaringan Islam Liberal, JIL, 2005. 

Andim, Fauzul, Paradigma Progresif dalam Pendidikan Islam: Upaya Mengembangkan 
Pendidikan Islam Liberalis dan Humanis, Skripsi. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 
Semarang: 2006.  

Assyaukani, Luthfi, Wajah Liberal Islam di Indonesia, 2002 

Darajat, Zakiah, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara dengan Depag RI, tth. 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an 

Depag RI, 1983. 

Freire, Paulo dkk, Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004, cet. V. 

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta, Andi Offset, 1998  
Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Birut Darul Fikr: tth. juz 4. 
Idris, Muhammad, Liberalisasi Pendidikan Islam: Upaya Peningkatan Kualitas Ummat, Artikel 

RSS 2.0, Agustus 7, 2008. 
Junaidi, Mahfudh, Toward Liberal Islamic Education, 2002  

Khurzman, Charles., Introduction Liberal Islam and Islamic Context, New York, Oxford University, 

diterjemahkan menjadi Wacana Islam Liberal, 2001 

Mas’ud, Abdurrahman, Diskursus Pendidikan Islam Liberal 2002 

Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan 

Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.  

Murtiningsih, Siti ,Pendidikan Alat Perlawanan; Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire,Yogyakarta; 

Resist Book, 2004, cet. I. 

Nata, Abuddin, Paradigma Pendidikan Islam Liberal, 2002  

Qodir, Zuly, Gerakan Islam Liberal, Yogyakarta, LKIS, 2003 

Rahman, Musthofa, Liberalisme dalam Pendidikan Akhlak, (Tinjauan Konsep al-Qur'an), Jurnal 

Pendidikan Islami, Volume 14, Nomor 1, Mei 2005. 

Syamsudin, M. Din, Islam dan Politik, Jakarta: Logos, cetakan 1, 2001.  

Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. 

________, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya: 1992, cet II 

Uhbiyati, Nur dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam I, Bandung: Pustaka Setia, 1997 

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 1). 

Watt, William Montgomery, Fundamefitaliismee Islam dan Modernitos, terjemah Taufik Adna Arnal, 

Jakarta: Raja Grafindo, tth. 

Yunus, Firdaus M., Pendidikan Berbasi Realitas Sosial, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. 

 

 

 

 

 

 “Menuntut Ilmu Adalah Taqwa. 

Menyampaikan Ilmu Adalah Ibadah 

Mengulang-ulang Ilmu Adalah Dzikir 

Mencari Ilmu Adalah Jihad.” 

Imam Al Ghazali 

 

http://jurnaliqro.wordpress.com/2008/08/07/liberalisasi-pendidikan-islam-upaya-peningkatan-kualitas-ummat/


Model Dan Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah……….                             Aliwan 

 

 

25 
 

MODEL DAN PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU  

(STUDI KASUS DI MTS ASY-SYARIFAH BRUMBUNG MRANGGEN DEMAK 

Oleh :Aliwan  

ABSTRAK 

Model dan Peran kepemimpinan Kepala Madrasah selalu memberikan contoh, motivasi, 

arahan dan bimbingan kepada guru untuk terus peningkatan profesionalitas dan kinerjanya 

sangat penting, kepala madrasah MTs Asy-Syarifah mempunyai tugas yang tidak mudah 

dengan kesibukan dan rutinitas yang dilakukan, hal ini menyebabkan rutinitas pertemuan 

dengan guru dan proses pembimbingan masih berwujud struktural, padahal sebagai seorang 

supervisor adalah pembinaan guru yaitu untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan 

situasi belajar mengajar yang lebih baik. Kepala madrasah juga dihadapkan dengan persoalan 

jumlah siswa atau santri (sekolah lingkungan pesantren) semakin tahun semakin bertambah 

sampai saat ini Tahun ajaran baru 2021/2022 berjumlah 725 sehingga gedung kelas terus 

bertambah, ini menunjukkan betapa urgennya model dan peranan Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan Profesionalitasme guru. Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini 

adalah 1) Bagaimana model dan peranan kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalitas guru di MTs Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak? 2) Apa faktor penghambat dan pendukung kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MTs Asy-Syarifah Desa 

Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Jenis penelitian lapangan ini bersifat 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 

data yang telah di dapat kemudian dianalisis melalui analisis data dengan tiga tahapan yaitu 

reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjuukkan: 1) 

Model kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dijalankan dengan 

Model demokratis dan delegatif yang tidak memaksa atau otoriter, otoriter hanya dilakukan 

pada hal-hal tertentu untuk melaksanakan garis putusan yayasan. Kepala madrasah selalu 

mengajak guru bahkan karyawan dalam mengambil keputusan suatu masalah (problem 

solving). Kepala madrasah sebagai kepemimpinan dalam melaksanakan Peranannya secara 

penuh terhadap guru dilakukan berdasarkan kapasitasnya menjadi manajer, administrator, 

innovator, supervisor yang mampu memberikan kesejahteraan terhadap guru, melakukan 

kontrol dan memberikan arahan serta bimbingan terhadap guru juga memberikan ruang 

kepada guru untuk meningkatkan profesinalitasnya khususnya kompetensinya dalam 

menjalankan proses belajar mengajar, selain itu juga kepala madrasah menyediakan 

peralatan pembelajaran yang mampu mendukung tugas guru menjadi lebih baik. 2) Faktor 

pendukung kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru 

adalah kondisi lingkungan madrasah yang kondusif untuk bekerja, kepemimpinan kepala 

madrasah yang mampu meningkatkan profesinlaitas guru, kedisiplinan guru dan karyawan, 

ketersediaan dana, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kemampuan guru 

dalam menggunakan dan memanfaatkan IT, sistem pembelajaran yang masih klasik, 

banyaknya pekerjaan kepala madrasah, karakteristik siswa yang berbeda dan semakin 

bertambahnya siswa menjadikan kekurangan kelas.   

Kata Kunci : Model, Peran Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Profesionalitas Guru 

 

A. PENDAHULUAN 

Kepemimpinan merupakan masalah 

yang penting bagi suatu kelompok atau organisasi 

kelembagaan. Hal ini karena kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi bagi keberhasilan kelompok 
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tersebut untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain di dalam 

kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk 

mengarahkan dan mempengaruhi bawahan 

sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakannya. 

Kepemimpinan dalam pendidikan 

menurut U. Husna Asmara adalah segenap 

kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal 

di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu 

agar mereka melalui usaha kerja sama, mau 

bekerja dengan penuh tanggung jawab dan 

ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Pemimpin dalam dunia 

pendidikan terutama madrasah disebut kepala 

madrasah. Ia memiliki peranan penting karena 

ia mempengaruhi, mengkoordinasi, 

membimbing, dan mengarahkan serta 

mengawasi semua personalia dalam hal yang 

ada kaitannya dengan kegiatan yang 

dilaksanakan sehingga dapat tercapai tujuan 

pendidikan yang efektif dan efisien. 

Ada beberapa pertimbangan yang 

penting bagi kepemimpinan kepala madrasah. 

Pertama, kepala madrasah harus mampu 

mengkomunikasikan nilai-nilai lembaga 

terhadap staf pengajar, pelajar, dan masyarakat 

luas. Kedua, kepala madrasah harus mampu 

memahami, berkomunikasi dan mendiskusikan 

proses yang berkembang dalam lembaga 

dengan tidak hanya duduk di belakang meja 

kerjanya. Ketiga, Ia harus mampu 

menumbuhkan rasa kebersamaan, keinginan, 

semangat dan potensi dari semua staf untuk 

mencapai tujuan. 

Kepemimpinan dalam lingkungan 

madrasah cenderung terletak pada kekuatan 

nilai-nilai (keagamaan) yang menjadi pusat 

perhatian kepala madrasah. Bahkan sering 

karena penekanan kepemimpinan yang 

menekankan aspek nilai, maka aspek teknis 

manajemen kurang begitu diperhatikan. Karena 

itu, isu-isu yang harus diperhatikan adalah 

masalah kepemimpinan, terutama bagaimana 

kualitas kepemimpinan dapat diidentifikasi dan 

dipelihara agar kekuatan kepemimpinan 

memiliki fondasi yang bersifat teknikal dan 

bersifat nilai yang dapat digerakkan. Dengan 

demikian kepala madrasah perlu memahami dan 

mengkritisi komponen-komponen yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengembangan proses 

pembelajaran. 

Kepala madrasah merupakan salah 

satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. E. Mulyasa dalam bukunya yang 

berjudul Kepemimpinan Dalam Manajemen 

Berbasis Madrasah mengungkapkan bahwa 

perilaku kepala madrasah harus dapat 

mendorong kinerja para guru dengan 

menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh 

pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai 

individu maupun sebagai kelompok. Menyadari 

hal tersebut, kepala madrasah dihadapkan pada 

tantangan untuk melaksanakan pendidikan 

secara terarah, berencana, dan 

berkesinambungan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.  
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Kebijakan merupakan unsur vital bagi 

sebuah organisasi. Ia adalah landasan dan garis 

dasar organisasi dalam menjalankan 

aktifitasnya guna mencapai tujuan. Kebijakan 

biasanya diwujudkan dalam bentuk putusan, 

strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, 

konsensus, program dan sebagainya yang 

menjadi acuan organisasi dalam menjalankan 

aktivitas guna mencapai tujuan. Kepala 

madrasah dituntut memiliki keterampilan yang 

handal untuk membuat keputusan-keputusan 

yang dapat dijadikan dasar, strategi, atau 

program aktivitas madrasah. Kemampuan 

kepala madrasah dalam membuat 

keputusan-keputusan bermutu melalui 

langkah-langkah sistematis sangat menentukan 

efektifitas madrasah. 

Kebijakan kepala madrasah akan 

mempengaruhi mekanisme kerja madrasah dan 

berperan besar dalam meningkatkan 

profesionalitas guru. Kebijakan yang dapat 

mendorong peningkatan profesionalitas guru 

akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

mutu madrasah. Sebaliknya, bila kebijakan 

tidak dapat mendorong peningkatan, maka 

kebijakan tersebut akan berdampak pada 

penurunan mutu madrasah. Maka disini, secara 

tidak langsung kebijakan kebijakan sangat 

berperan dalam meningkatkan profesionalitas 

guru. 

Model dan peran kepemimpinan 

kepala madrasah selalu memberikan arahan dan 

bimbingan kepada guru untuk terus peningkatan 

profesionalitas dan kinerjanya sangat penting, 

kepala madrasah MTs Asy-Syarifah 

mempunyai tugas yang tidak mudah dengan 

kesibukan dan rutinitas yang dilakukan, hal ini 

menyebabkan rutinitas pertemuan dengan guru  

dan proses pembimbingan masih berwujud 

struktural, padahal sebagai seorang supervisor 

adalah pembinaan guru yaitu untuk memberikan 

bantuan dalam mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. Kepala madrasah 

juga dihadapkan dengan persoalan jumlah siswa 

atau santri (sekolah lingkungan pesantren) 

semakin tahun semakin bertambah sampai saat 

ini Tahun ajaran baru 2021/2021 berjumlah 725 

siswa sehingga pembangunan gedung untuk 

ruangan juga ditambah, ini menunjukkan betapa 

urgennya model dan peran dalam menjalankan 

sistem pendidikan MTs Asy-Syarifah agar 

peningkatan untuk guru dalam menjalankan 

tupoksi secara profesional. 

Berpijak dari permasalahan yang akan 

dikaji adalah Model dan Peranan kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru di MTs Asy-Syarifah Desa 

Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak dan faktor penghambat dan pendukung 

kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalitas guru di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field study research) yang bermaksud 

mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu 

sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 

masyarakat. 



Model Dan Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah……….                             Aliwan 

 

 

28 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau 

mempunyai karakteristik bahwa datanya 

dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau 

sebagaimana adanya (Natural Setting) dengan 

tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau 

kerangka. Sedangkan pendekatan yang peneliti 

gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, 

yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan 

untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik 

individu, situasi atau kelompok tertentu secara 

akurat dalam hal ini Model dan Peranan 

kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalitas guru di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. 

Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: pertama sumber 

data primer adalah data pokok yang berkaitan 

dan diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah kepala madrasah dan guru MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. Kedua sumber 

data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subyek penelitiannya. Yang 

menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa 

manusia maupun benda (majalah, buku, koran, 

ataupun data-data resmi) yang terkait dengan 

penelitian. 

Metode untuk menggali data-data 

langsung dari obyek penelitian. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi, metode 

wawancara juga metode observasi. Metode 

observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data, antara lain: 

1) Mengamati kegiatan kepala madrasah 

sebagai pemimpin dalam mengembangkan 

profesionalitas guru. 

2) Mengamati bentuk komunikasi kepala 

madrasah dengan guru,  

3) Mengamati guru yang mengajar. 

4) Mengamati lokasi penelitian dan 

lingkungan sekitar di MTs Asy-Syarifah 

Desa Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak untuk mendapatkan 

gambaran umum.  

Uji keabsahan data yang peneliti 

gunakan uji trianggulasi.  adalah Menurut 

Moleong trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.  Data trianggulasi yang peneliti 

gunakan adalah trianggulasi sumber yang 

berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan, suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

melalui metode kualitatif. Disamping itu agar 

penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis 

menggunakan teknik members check. Jadi 

maksud dari penggunaan pengelolaan data ini 

adalah “peneliti mengecek beberapa data 

(members check) yang berasal selain kepala 

madrasah, peneliti juga mengecek data yang 

bersumber dari guru dan staf madrasah. Data 

yang dikumpulkan semata-mata bersifat 

deskriptif”. 

Analisis data yang dimaksud adalah 

mengolah dan menganalisis data yang telah 
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terkumpul baik melalui wawancara, observasi 

maupun dokumentasi. Peneliti dalam hal ini 

melakukan reduksi data, melaksanakan display 

data atau penyajian data, dan mengambil 

kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses 

pengumpulan data penelitian, seorang 

peneliti dapat menemukan kapan saja waktu 

untuk mendapatkan data yang banyak, 

apabila peneliti mampu menerapkan metode 

observasi, wawancara atau berbagai 

dokumen yang berhubungan dengan subjek 

yang diteliti. 

b. Display Data 

Penyajian data kepada yang telah 

diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau 

daftar kategori setiap data yang didapat, 

penyajian data biasanya digunakan 

berbentuk teks naratif. Untuk itu untuk 

penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh 

peneliti untuk disusun secara sistematis, atau 

simultan sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang 

diteliti. 

c. Verifikasi 

Verifikasi merupakan analisis 

lanjutan dari reduksi data dan display data 

sehingga data dapat disimpulkan, dan 

peneliti masih berpeluang untuk menerima 

masukan. Penarikan kesimpulan sementara 

masih dapat diuji lagi di lapangan, dengan 

cara merefleksi kembali, peneliti dapat 

bertukar pendapat dengan teman sejawat, 

triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat 

tercapai. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepala madrasah merupakan profil 

sentral sebagai pemimpin dalam dunia 

pendidikan. Kepala madrasah tidak hanya 

sekedar sebagai kepala yang selalu berhak 

menonjolkan kekuasaannya saja, akan tetapi 

lebih diutamakan fungsinya sebagai pemimpin. 

Lembaga pendidikan senantiasa mendambakan 

profil pemimpin yang ideal dan dapat dijadikan 

contoh bagi kelompok yang dipimpinnya, 

dikarenakan dunia yang dipimpin adalah dunia 

pendidikan. Maka kepala madrasah harus 

mampu menjadi contoh bagi para tenaga ke 

pendidikan yang ada di madrasahnya. 

MTs Asy-Syarifah Desa  Brumbung 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

merupakan Lembaga pendidikan dibawah 

naungan Yayasan Pondok Pesantren yang terus 

peningkatan kualitasnya, memberikan prioritas 

peningkatan profesionalitas guru, karena guru 

peranannya sangat besar dalam membimbing 

peserta didik untuk menjadi manusia yang 

berakhlakul karimah, profesionalitas guru 

penting bagi MTs Asy-Syarifah karena selama 

ini masih banyak guru yang kurang mampu 

memahami profesinya sebagai guru dan hanya 

menjalankan tugas mengajarnya di MTs 

Asy-Syarifah hanya sebagai pekerjaan saja 

tanpa berupaya menjadi guru profesional 

sehingga pola pembelajaran yang dilakukan di 

kelas dan diluar kelas masih terpacu pada model 

tradisional yang memang mudah dan 

berlangsung lama dilakukan oleh semua guru. 

Nuansa alam demokratis berdampak 

pula pada pola hubungan yang harmonis dan 
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bersifat kekeluargaan di lingkungan MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak, kerjasama team 

work yang solid senantiasa mewarnai 

langkah-langkah dalam menjalankan setiap 

tugas dan kewajiban. Sehingga tercipta 

kekompakan dan hubungan yang dekat antara 

kepala madrasah (atasan) dan para anggota, 

meliputi tenaga pengajar, staf tata usaha, dan 

peserta didik. Sedangkan pola  otoriter diambil 

sebagai pola alternatif fleksibel sesuai dengan 

situasi dan kondisi apabila diperlukan terutama 

dalam mencapai program yang telah digariskan 

yayasan.  

Model kepemimpinan yang diterapkan 

MTs Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak adalah 

demokratis dan delegatif, hal ini memberi 

kesempatan pada seluruh tenaga kependidikan 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

mengembangkan dan meningkatkan 

profesionalitas pendidikan. Kondisi yang 

demikian sangatlah sesuai dengan keadaan 

sosiologis tenaga kependidikan dan MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak yang merupakan 

masyarakat semi perkotaan dengan segala 

kreatifitas dan potensi serta sikap pro aktif 

terhadap segala perkembangan yang terjadi di 

masyarakat. Sebagian tenaga Pendidik 

merupakan alumni yang ada dipondok tersebut 

sehingga dalam hal memberikan delegasi atau 

perintah dijalankan dengan penuh seemangat 

dan tanggung jawab. 

Peran kepala madrasah selalu 

memberikan bimbingan kepada guru untuk 

terus peningkatan profesionalitas dan 

kinerjanya sangat penting dengan memberikan 

kesempatan yang besar kepada guru mengikuti 

pelatihan peningkatan profesionalitas guru, 

mengarahkan guru untuk bekerja profesional 

dan menjadi teman bagi guru dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi terutama dalam upaya 

peningkatan kualitas proses pembelajaran yang 

dilakukan. 

Seorang pemimpin sebagai kepala 

madrasah MTs Asy-Syarifah mempunyai tugas 

yang tidak mudah dengan kesibukan dan 

rutinitas yang dilakukan, hal ini menyebabkan 

rutinitas pertemuan dengan guru  dan proses 

pembimbingan masih berwujud struktural, 

padahal sebagai seorang supervisor adalah 

pembinaan guru yaitu untuk memberikan 

bantuan dalam mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik, selama ini proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru  masih 

banyak yang klasik dengan mengandalkan buku 

ajar, LKS dengan metode ceramah dan tanya 

jawab selain itu juga belum banyak 

menggunakan media IT dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan, melalui usaha 

peningkatan profesional mengajar, menilai 

kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar 

dalam bidang masing-masing guna membantu 

mereka melakukan perbaikan dan pembinaan 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan, lalu bagaimana tugas kepala 

madrasah dan strategi yang dilakukan sebagai 

seorang supervisor untuk meningkatkan 

profesionalitas guru dengan banyaknya tugas 

yang diemban menjadi satu fenomena yang 

menarik untuk diteliti lebih lanjut Bertitik tolak 
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dari hal tersebut peneliti terdorong untuk 

mengangkat meneliti lebih jauh tentang Model 

dan Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah 

dalam meningkatkan Profesionalitas Guru di 

MTs Asy-Syarifah Brumbung Mranggen 

Demak. 

Peranan kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru di MTs Asy-Syarifah Desa Brumbung 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam 

hal ini selalu melakukan peran diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Peran kepemimpinan kepala madrasah 

sebagai manajer dan administrator 

Diantara program-program sebagai 

manajer dan administrasi yang 

dicanangkan kepala madrasah MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak adalah: 

a) Program kepala madrasah yang 

merupakan program tahunan meliputi 

program kegiatan awal tahun, kegiatan 

bulanan, mingguan, harian, menjelang 

akhir semester atau akhir tahun 

pelajaran. 

b) Program peningkatan profesionalitas 

sumber daya manusia, program ini 

ditujukan kepada guru dan karyawan 

agar mereka dapat lebih optimal dalam 

menjalankan tugas-tugas 

kependidikannya. 

Program pembinaan prestasi siswa dan 

pembinaan kehidupan sosial bagi siswa 

dan guru/karyawan.
 
 

2) Peranan kepemimpinan kepala madrasah 

sebagai supervisor, yaitu dengan 

melakukan antara lain : 

Diantara program-program sebagai 

supervisor yang dicanangkan kepala 

madrasah MTs Asy-Syarifah Desa 

Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak adalah: 

a) Supervisi kelas bagi guru. 

Berkenaan dengan supervisi, kepala 

madrasah selalu mengadakan kunjungan 

sekaligus tinjauan kelas terhadap guru 

yang dilaksanakan sesuai jadwal 

supervisi di madrasah. Program ini 

selalu dijalankan oleh kepala madrasah 

mengingat pentingnya peningkatan 

profesionalitas tenaga pengajar dan 

pengembangan akademik. Supervisi 

kelas selalu dilakukan oleh kepala 

madrasah dalam upaya meningkatkan 

kinerja, menumbuhkan semangat dan 

membawa suasana damai dan nama 

harum almamaternya maupun civitas 

akademika yang ada didalamnya. 

b) Pemanfaatan hasil supervisi untuk 

meningkatkan kinerja guru. 

Dengan diterapkannya supervisi diatas 

maka secara minimal seorang guru akan 

mengetahui apa yang harus dikerjakan 

dan hingga tingkat yang mendalam dapat 

membina diri sendiri, menyukai 

pekerjaan mereka dan bangga dengan 

prestasi kerja mereka. . 

3) Peranan kepemimpinan kepala madrasah 

sebagai inovator, kaitannya dengan 

peningkatan profesionalitas guru 

mempunyai inovasi seperti:  

Disamping itu, dalam upaya 

meningkatkan profesionalistas guru, kepala 

sekolah senantiasa mendorong dan 

mengupayakan adanya peningkatan 

pengetahuan, pengalaman, maupun 
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keterampilan baik melalui pelatihan ataupun 

studi lanjut. 

a)   Memberikan gagasan baru yang 

relevan dengan peningkatan pengajaran 

berupa program pelatihan mata pelajaran 

bagi guru yang diadakan oleh kepala 

madrasah. Seperti pada guru PAI, 

gagasan-gagasan tersebut jika 

dituangkan kedalam berbagai contoh, 

yaitu; adanya pesantren kilat, pesantren 

ramadhan, zakat fitrah, halal bi halal dan 

kegiatan keagamaan lain di lakukan di 

madrasah oleh siswa, guru dan semua 

civitas akademika madrasah yang 

mendukung adanya kesuksesan 

peningkatan pengajaran di madrasah. 

b)   Mencari peluang terhadap 

pengembangan pengetahuan Pendidikan 

melalui pelaksanaan ceramah 

keagamaan yang dikoordinir oleh guru 

Pendidikan pada setiap bulannya. 

c)  Cara lain juga dilakukan di lakukan 

kepala madrasah sebagai usaha 

pengembangan pengetahuan guru yaitu 

dengan dakwah bi al hal memberi 

contoh perilaku yang baik kepada para 

guru, siswa dan karyawan di madrasah. 

Sehingga guru pun dapat meniru dan 

mengikuti apa yang dicontohkan 

kepadanya, karena bila tidak 

mengerjakan tentunya akan malu dengan 

pimpinannya sendiri.  

4) Peranan kepemimpinan kepala madrasah 

sebagai motivator, yaitu memotivasi guru 

meliputi: 

Diantara program-program 

sebagai motivator yang dicanangkan 

kepala madrasah MTs Asy-Syarifah Desa 

Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak adalah: 

a)   Melakukan hubungan dan kerjasama 

yang harmonis dengan guru. Kepala 

madrasah dalam tugasnya selalu 

berhubungan dan berkepentingan 

dengan orang lain. Ia menghadapi 

guru-guru/staf, siswa, orang tua murid, 

masyarakat dan juga atasannya. 

Keberhasilan tugasnya banyak 

ditentukan oleh ketrampilannya 

berkomunikasi dengan orang-orang 

lain. Disamping itu ia juga mampu 

membangun hubungan yang harmonis 

antara anggota stafnya dengan 

masyarakat. Dari sinilah kepala 

madrasah mengahadapi 

bermacammacam watak kepribadian 

dan latar belakang kehidupan stafnya. 

Ada yang sudah tua dan masa kerjanya 

sudah lama, guru yang masih muda, 

guru yang malas, pendiam, suka 

menentang dan sebagainya.  

b)   Memberikan penghargaan bagi guru 

yang pernah berprestasi. Kepala 

madrasah selalu memperhatikan 

kesejahteraan material dan 

kesejahteraan batin. Kesejahteraan 

material menyangkut pemenuhan 

kebutuhan hidup: gaji cukup, fasilitas 

perumahan, dana, kesehatan, pensiun 

dan sebagainya. Kesejahteraan batin 

meliputi perasaan aman dari para guru, 

perasaan diakui/diterima, perasaan 

diperlakukan adil, perasaan 

berprestasi, perasaan dianggap 

penting, perasaan berpartisipasi, 
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perasaan memperoleh haga diri dari 

pekerjaannya dan sebagainya. 

Kepemimpinan kepala madrasah 

dalam menjalankan sistemnya akan mengalami 

suatu faktor pendukung maupun hambatan 

diantaranya sebagai berikut :Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kepemimpinan Kepala 

Madrasah bagi Profesionalitas Guru di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak 

1) Faktor Pendukung 

a. Kondisi Lingkungan Kerja 

Kondisi lingkungan madrasah 

sangat mempengaruhi dalam setiap 

proses pembelajaran, karena dengan 

suasana yang baik, maka proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan baik.  

Suasana kerja di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung 

Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak cukup kondusif dan 

menyenangkan untuk pelaksanaan 

proses belajar mengajar, yaitu meliputi 

tempat kerja, perlengkapan kerja dan 

teman-teman sesama guru. Di MTs 

Asy-Syarifah Desa Brumbung 

Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak lingkungannya bersih dan rapi, 

perlengkapan untuk pembelajaran juga 

lengkap serta hubungan antar sesama 

guru juga harmonis, sehingga dapat 

mendukung dan memotivasi guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya . 

b. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Sebagai seseorang yang 

berwenang dalam menentukan proses 

pembelajaran di madrasah secara 

keseluruhan, kepala madrasah dituntut 

untuk menjadi seorang leader yang 

dapat membuat sistem pembelajaran 

dapat berjalan dengan kondusif. 

Keterbukaan Kepala Madrasah dalam 

menyampaikan laporan keuangan 

Madrasah baik kepada guru, staf, 

komite Madrasah maupun wali murid 

dapat menumbuhkan kepercayaan guru, 

karyawan, komite madrasah dan wali 

murid sehingga menumbuhkan 

partisipasi untuk bekerja dengan ikhlas 

dan wali murid mau memberikan 

dukungan dana untuk keutuhan 

Madrasah. 

c. Kesadaran, ketaatan, dan kedisiplinan 

guru dan karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi 

masing-masing sesuai dengan tanggung 

jawabnya menjadikan kegiatan 

madrasah menjadi lancar dalam 

mencapai visi yang ditetapkan. 

d. Ketersediaan dana dari BOS maupun 

bantuan dari wali murid dapat 

memenuhi kebutuhan sarana kegiatan 

madrasah 

e. Kedisiplinan dalam memenuhi jadual 

masuk, kegiatan belajar mengajar serta 

pulang, meningkatkan kepercayaan 

wali murid dan meningkatkan kualitas 

madrasah dalam bidang akademik. 

2) Faktor Penghambat 

a. Kurangnya kemampuan guru dalam 

menggunakan dan memanfaatkan IT, 

guru kurang dapat memanfaatkan 

kemajuan teknologi dalam 
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pembelajaran yang dilakukan seperti 

TV, Radio, Internet, padahal IT ini 

berperan sebagai alat proses 

pendidikan, dan sebagai alat bantu 

dalam pendidikan supaya berhasil lebih 

efisien dan efektif, membantu 

tugas-tugas yang semakin kompleks. 

Dengan menggunakan materi pelajaran 

dapat disajikan kepada siswa berbagai 

bentuk multimedia, para siswa 

menerima pelajaran seperti pada model 

pendidikan klasikal, tetapi para siswa 

lebih yakin dalam menangkap pelajaran 

nya, karena penyajian pelajaran lebih 

hidup, lebih realistis, serta lebih 

impressive 

b. Sistem pembelajaran yang masih klasik 

dimana guru masih banyak 

menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab dan sorogan sehingga 

pembelajaran masih berpusat pada guru 

dan peserta didik tidak banyak diberi 

ruang untuk aktif dalam pembelajaran 

yang dilakukan. 

c. Banyaknya pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh  kepala madrasah baik 

di dalam internal madrasah seperti 

akreditasi, peningkatan sarana 

prasarana, perbaikan administrasi 

madrasah, kepala madrasah juga harus 

melakukan hubungan diluar madrasah 

dalam pengembangan mutu seperti 

melakukan koordinasi dengan yayasan, 

Departemen Agama, departemen 

Pendidikan 

d. Peserta didik berasal dari latar belakang 

keluarga, lingkungan yang 

berbeda-beda. Dan perbedaan itu 

menjadikan mereka berbeda pula dalam 

menjalani proses belajar, sehingga hal 

ini menuntut guru bekerja lebih keras, 

agar proses pembelajaran berjalan 

dengan baik.  

e. Jumlah murid yang sangat besar 

menjadikan pekerjaan kepala Madrasah 

dan guru MTs Asy-Syarifah Desa 

Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak tidak mudah 

meningkatkan mutu akademik yang 

memuaskan.  

f. Jumlah murid yang terus meningkat 

pada tiap tahun, madrasah bersama 

komite terus menambah kebutuhan 

ruang belajar tiap tahunnya. 

g. Masih kurangnya ruang belajar (kelas) 

terus menerus fasilitas memenuhi 

syarat. 

 

D. KESIMPULAN 

1. Model dan Perananan kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru di MTs Asy-Syarifah 

Desa Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak dijalankan dengan gaya 

demokratis dan delegatif yang tidak 

memaksa atau otoriter. Kepala madrasah 

sebagai kepemimpinan dalam melaksanakan 

peranannya secara penuh terhadap guru 

dilakukan berdasarkan kapasitasnya 

menjadi manajer, administrator, innovator, 

supervisor yang mampu memberikan 
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kesejahteraan terhadap guru, melakukan 

kontrol dan memberikan arahan serta 

bimbingan terhadap guru juga memberikan 

ruang kepada guru untuk meningkatkan 

profesinalitasnya khususnya kompetensinya 

dalam menjalankan proses belajar mengajar, 

selain itu juga kepala madrasah 

menyediakan peralatan pembelajaran yang 

mampu mendukung tugas guru menjadi 

lebih baik. 

2. Faktor pendukung kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru di MTs Asy-Syarifah 

Desa Brumbung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak adalah 

kondisilingkungan madrasah yang kondusif 

untuk bekerja, kepemimpinan kepala 

madrasah yang mampu meningkatkan 

Profesionalitas guru, kedisiplinan guru dan 

karyawan, ketersediaan dana, sedangkan 

faktor penghambatnya adalah kurangnya 

kemampuan guru dalam menggunakan dan 

memanfaatkan IT, sistem pembelajaran 

yang masih klasik, banyaknya pekerjaan 

kepala madrasah, karakteristik siswa yang 

berbeda dan semakin bertambahnya siswa 

menjadikan kekurangan kelas. Maka hal 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor 

penghambat tersebut  adalah dengan 

meningkatkan keikutsertaan  guru dalam 

pelatihan-pelatihan peningkatan kinerja 

guru dalam IT, pembuatan karya ilmiah dan 

sebagainya agar kompetensi pedagogik 

lebih baik, perlu penambahan dana dalam 

melengkapi sarana dan prasarana, terakhir 

melakukan proses pembelajaran partisipasif, 

agar setiap siswa mampu belajar sesuai 

dengna karakteristikanya. 
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Kajian Supervisi dan Pekembangan Madrasah 

(Kajian Literatur Supervisi Pendidikan Islam) 

Nafiul Lubab  

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus 

Abstrak 

Supervisi merupakan bentuk salah satu dari prosedur dalam pengembangan lembaga 

pendidikan, mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah, dan Lanjutan, bahkan Lembaga 

Perguruan tinggi juga membutuhkan adanya supervise demi Profesionalitas Madrasah. 

Sedangkan selama ini kegiatan supervisi terdapat supervise internal dan supervise eksternal. 

Supervisi merupakan sebuah program dari pemerintah, yang dipusatkan pada Kementrian 

agama, maupu Kemendikbud, guna meningkatkan Profesionalitas Madrasah dan Tenaga 

Fungsional dan Tenaga administrasi lembaga pendidikan. Sedangkan Madrasah Formal di 

bawah kementrian agama, adanya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliah, sudah memulai untuk berbenah, yaitu dari dianggap madrasah yang kumuh 

sekarang menjadi Madrasah yang unggul. Bahkan tidak ada bedanya antara Lembaga 

Pendidikan di bawah kemenag dan di bawah kemdikbud. Karena tiap lembaga memiliki 

kelebihan masing-masing. 

Keyword : Supervisi, Profesionalitas, Madrasah 

 

A. Pendahuluan 

 Sistem pendidikan di Indonesia dikelola 

dua kementrian, pertama, kementrian 

pendidikan dan kebudayaan, yang mengelola 

pendidikan dari SD, SMP, SMU dan 

perguruan tinggi negeri. Dan kedua, 

kementerian keagamaan yang mengelola MI, 

MTs, MA dan perguruan tinggi negeri Islam 

seperti UIN, STAIN, dan IAIN. Pengelolaan 

pendidikan yang di bawah dua atap ini pada 

awal mulanya, hingga saat sekarang pun tetap 

dalam  pengelolaannya masing-masing. 

Perbedaan pengelolaan kerangka filosofis 

pendirian lembaga di masing-masing 

kementrian tersebut, mempengaruhi standar 

yang akan menjadi target tujuan 

pendidikannya pun akan berbeda. 

 Anggapan masyarakat terhadap madrasah 

bahwa madrasah ini sekolah yang hanya untuk 

orang yang kurang mampu, letaknya di 

pedesaan, atau di pinggiran kota, 

lingkungannya kumuh dan semrawut, 

bangunannya sederhana dan reyot, gurunya 

kurang profesioanl, kurikulumnya hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, sarana 

dan prasarananya minim dan tradisional, dan 

anggarannya jauh dari memadai, 

manajemennya lemah, kurang bermutu dan 

tidak berdaya saing pada era globalisasi ini. 

 Ada tiga citra madrasah menjadi buruk di 

antara sebabnya adalah: (1) pengelola 

madrasah didominasi kalangan umat Islam 

tradisional dan konservatf, pemahaman 

dikotomis agama dengan ilmu pengertahuan 

dan teknologi, kurang mementingkan mutu 

dan waktu, (2) madrasah belum masuk dalam 

bagian dari sistem pendidikan, kondisi ini 

berat bagi madrasah yang belum memiliki 

finansial mandiri. Akibatnya tidak mampu 

membayar gaji guru, sarana dan prasarana, 

serta tidak mampu membuat perencanaan 

strategis pada pembelajaran mereka, (3) 

madrasah belum memiliki visi, misi, dan 

tujuan yang jelas, kegiatan madrasah berjalan 

apa adanya. Pada umumnya dikelola 

manajemen keluarga, dan cenderung visi, 

misi, dan tujuan bersangkutan dengan 

keluarga yang bersangkutan.  
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 Problematika selanjutnya pertunbuhan 

madrasah/sekolah dan bertambahnya jumlah 

penduduk membutuhkan tenaga guru tambah 

ekstra, di samping itu persoalan sekolah juga 

makin kompleks di era global ini. 

Sebagaimana Sam M. Chan dan Tuti T. Sam 

menjelaskan fenomena sekolah internasional, 

seperti sekolah Gandhi Mahatma School 

didirikan oleh kedutaan India, Jakarta 

Internasional School didirikan oleh kedutaan 

Australia. Di sini guru yang terlibat memenuhi 

standar yang mereka tetapkan, kemampuan 

bahasa Inggris, kemampuan mengajar dan 

penguasaan materi.   Lain di Indonesia, lain 

di luar negari, di  Amerika misalnya, pada 

pertengahan abad 19, beban mengajar kepala 

sekolah diperingan agar dapat membantu 

guru. Dan pada perkembangan selanjutnya 

kepala sekolah berfungsi sebagai 

administrator dan supervisor. 

 Persoalan lembaga pendidikan muaranya 

kembali pada modal man (manusia). 

Bagaimana mampu mengembangkan sumber 

daya manusia yang kompetitif dan berdaya 

saing dan unggul dalam era global ini. 

Bermula dari manusia (di sini adalah civitas 

akademik, kepala sekolah, guru yang paling 

berperan penting untuk menunjukkan 

profesionalitasnya, maka dengan demikian 

secara langsung atau tidak langsung akan 

tercermin profesionalitas madrasah tersebut 

baik secara masyarakat internal madrasah 

sendiri ataupun external madrasah. Kemudian 

secara eksternal faktor supervisi pendidiksn 

dengan petugas lapangannya pengawas juga 

akan mempengaruhi masyarakat internal 

madrasah, yakni kepala sekolah, guru, dan 

orang tua murid. Mereka semestinya 

bersama-sama berfikir menciptakan 

kondisi-kondisi murid dapat belajar dengan 

efektif di luar maupun di dalam kelas. 

 Syaiful Sagala menjelaskan tentang 

permasalahan supervisi pendidikan, yaitu: (1) 

supervisi disamakan dengan pekerjaan 

pengawasan. Supervisor lebih banyak 

mengawasi diri daripada berbagi ide 

pengalaman. Membantu guru memperbaiki 

cara mengajarnya bukan menjadai perhatian 

utama, kecenderungan orang menjadi resah 

apabla ia diawasi atau dievaluasi, (2) 

kepentingan dan kebutuhan supervisi tidak 

datang dari guru, melainkan supervisi 

menjalankan tugasnya, (3) antara supervisor 

dan guru sama-sama bermasalah, supervisor 

tidak memahami apa yang akan diamatinya 

atau dinilainya, demikian juga guru tidak 

mempunyai pengetahuan apa yang diamati 

dan dinilai supervisor, jadi hasilnya data 

pengamatan nampak tidak sisstematis, bersifat 

subyektif dan tidak jelas, (4) kebanyakan guru 

tidak suka disupervisi, meski hal itu 

merupakan bagian dari proses pendidikan dan 

pekerjaan mereka. 

 Dari masalah di atas, peran supervisi 

menjadi lemah, kurang efisien dan efektif 

sesuai tujuannya. Pekerjaan supervisi harus 

dilakukan orang-orang yang profesional dan 

kompeten. Supervisor memperhatikan 

perhatiannya pada hal-hal yang menjadi pusat 

perhatiannya serta kebutuhan guru di kelas 

dan bertindak sebagai agen pembaruan. Di 

sinilah letak pembicaraan makalah ini 

bagaimana peranan supervisi dalam 

menjadikan profesionalitas madrasah atau 

madrasah yang profesional. 

B. Pembahasan 

1. Konsepsi Supervisi Pendidikan 

a. Pengertian supervisi pendidikan dalam 

perkembangan zaman 

 Supervisi secara bahasa terdiri 

dari dua kata, “super”  dan “vision.” 

Istilah super dalam kamus Webster’s 

New World  berarti “higher in rank or 

position than, superior to 

(superintendent), a greater or better 

than others,” sementara kata vision 

berarti “the ability to perceive something 

not actually visible, as through mental 

acuteness or keen foresight”. Kemudian 

secara istilah pengertian supervisi dapat 
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dirunut dalam perkembangan zamannya. 

Dalam bukunya Ibrahim Bafadal 

mengutip dari pendapatnya Wiles dan 

Bondi menjelaskan bahwa peran 

supervisor mengalami evolusi  

 selama 135 tahun. Fenomena ini 

tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang 

berkembang dalam mayarakat sehingga 

mempengaruhi konsep supervisi yang 

terjadi di masyarakat. Seperti supervisi 

ilmiah, akibat dari penerapan 

model-model manajemen industri 

dengan manajemen ilmiah. Kemudian 

supervisi kooperatif, yang ditimbulkan 

oleh gerakan hubungan kemanusiaan 

(human relation movement) yang 

dipelopori oleh Elton Mayo. Pada saat 

itu manajemen lebih ditekankan pada 

hubungan kemanusiaan, dan lainnya, 

lebih rinci, ia memetakan sebagai 

berikut: 

 

No Masa  Peran 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1850-1910 

1910-1920 

1920-1930 

1930-1955 

1955-1965 

1965-1970 

1970-1980 

1980- 

Inspeksi/ pengawas 

Supervisi ilmiah 

Supervisi birokrasi 

Supervisi kooperatif 

Supervisi sebagai pengembangan kurikulum 

Supervisi klinis 

Supervisi sebagai manajemen 

Pengelolaan pengajaran 

 

Selanjutnya pengertian 

supervisi mengikuti perkembangan 

pendidikan di Indonesia, perkataan 

supervisi belum populer, sejak zaman 

Belanda hingga sekarang orang 

mengenal kata “inspeksi” (mencari-cari 

kesalahan dan kemudian 

menghukumnya) dari pada supervisi 

yang dalam pengertiannya lebih 

demokratis. Lebih lanjut Syaiful Sagala 

mengulas tentang penilik sekolah 

(pengawas untuk TK-SD) dan pengawas 

sekolah (pengawas untuk tingkat SMP, 

SMA, dan SMK), atau pengawas muda 

dan pengawas senior. Sementara masa 

sekarang menggunakan istilah pengawas 

pendidikan sebagaimana yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 39 ayat 1 menyatakan 

pengawasan pada pendidikan formal 

dilakukan oleh pengawas satuan  

pendidikan. Kemudian pasal 40 ayat 1 

mengungkapkan pengawasan pada 

pendidikan nonformal dilakukan oleh 

penilik satuan pendidikan. Sedangkan 

dalam lingkungan Kemenag dalam 

peraturan menteri agama No. 2 tahun 

2012 bab II fungsi dan tugas pasal 2 ayat 

1 dinamakan sederajat sama sebagai 

pengawas madrasah, meskipun pada 

jenjang TK/RA, SD/MI maupun 

SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.  

Setahap melangkah pada masa 

abad 20 ini, ditemukan ada 6 jenis 

konsep supervisi, yaitu: (1) supervisi 

yang berpajan pada administrasi, (2) 

supervisi yang berpajan pada kurikulum, 
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(3) supervisi yang berpajan pada 

pengajaran, (4) supervisi yang berpajan 

pada human relations, (5) supervisi yang 

berpajan pada manajemen, dan (6) 

supervisi yang berpajan pada 

kepemimpinan. 

Sementara di sisi lain William 

H Roe dan Thelbert L Drake menyatakan 

bahwa supervisi sebagai peristilahan 

yang sophisticated, karena memiliki 

makna yang luas,
 
: 

...because the word 

“supervision” has a great variety of 

meanings. It can mean general 

overseeing on control, management, 

administration, evaluation and 

accountability, or any and all of 

activities in which the principal is 

engaged in “running” the school. 

Demikian pula Association of 

Supervision and Curriculum 

Development (ASCD, 1987)  

Pendapat di atas menggunakan 

istilah supervisi untuk 

bermacam-macam pemakaian, kadang 

administrasi, evaluasi, manajemen, 

maupun pengawasan.   

Menurut Piet A. Sahertian 

supervisi dalam pengertian istilah adalah 

usaha memberi layanan dan bantuan 

terhadap guru-guru baik secara 

individual maupun secara kelompok 

dalam usaha memperbaiki pengajaran. 

Definisi supervisi tidak berhenti sampai 

di situ, perkembangan konsep supervisi 

ada yang lebih luas dan umum adalah 

supervisi pendidikan, adapun 

pemaknaan supervisi khusus mengarah 

pada supervisi pengajaran. Hal ini juga 

seide dengan bukunya Dadang 

Suhardan, yang mengutip dari beberapa 

penulis buku tentang supervisi seperti 

Wiles, 1961. Gregorio, 1966. Neagly and 

Evans, 1970. Alfonso robert, Fith Gerald 

R, Neville Richard F, 1981. ASCD, 

1987. Glickman Carl D, 1990, 1992. 

Sargiovanni, Robert J Starrtt, 1993. Fritz 

Carrie, Gregg Miller, 2003, mereka 

menegaskan fokus supervisi pendidikan 

pada pengkajian tentang peningkatan 

situasi belajar-mengajar, 

memberdayakan guru dan mempertinggi 

kualitas mengajar. 

Berdasarkan pembahasan 

panjang di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa supervisi pendidikan, maknanya 

bukan dalam arti khusus, namun ia telah 

berkembang ke pengertian yang lebih 

umum sesuai dengan pemahaman 

pendidikan. Jadi tidak hanya pengajaran, 

namun juga pendidikan, serta ditambah 

lagi dengan konsep pengelolaan lembaga 

pendidikan. Dalam istilah peraturan 

menteri agama ada supervisi akademik 

dan supervisi manajerial. Dengan 

pemahaman pengertian demikian peran 

supervisi akan lebih mengembangkan 

pemberdayaan lembaga pendidikan. 

b. Standar supervisi pendidikan terhadap 

dinamika pendidikan 

 Dalam peraturan menteri 

pendidikan nasional No. 12 tahun 2007 

mengungkapkan pasal 1 ayat 1 tentang 

seseorang yang diangkat pengawas harus 
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memenuhi standar pengawas 

sekolah/madrasah yang berlaku secara 

nasional. Persyaratan tersebut terdiri dari 

kualifikasi pengawas dan kompetensi 

pengawas. Kualifikasi pengawas inipun 

terdiri pengawas tingkat pendidikan 

dasar dan menengah, di antaranya: usia 

setinggi-tinginya 50 tahun saat diangkat 

menjadi pengawas, lulus seleksi 

pengawas satuan pendidikan, dan 

memenuhi kompetensi pengawas yang 

diperoleh dari uji kompetensi dan atau 

pendidikan dan pelatihan fungsional 

pengawas, serta lainnya. Adapun tentang 

standar kompetensi pengawas ada 6, 

adalah: (1) kompetensi kepribadian, (2) 

kompetensi supervisi manajerial, (3) 

kompetensi supervisi akademik, (4) 

kompetensi evaluasi pendidikan, (5) 

kompetensi penelitian dan 

pengembangan, dan (6) kompetensi 

sosial. 6 kompetensi ini diharapkan 

melekat pada diri pengawas, 

sebagaimana 4 kompetensi guru. Seperti 

dalam kompetensi penelitian dan 

pengembangan misalnya, supervisor 

akan selalu mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan selalu mencari 

efektifitas dalam pembawaan tugas 

fungsionalnya. Baik itu berupa 

penelitian tindakan kelas maupun 

penelitian tindakan sekolah. 

 Dalam pandangan teori ahli lain, 

seperti Kimball Wiles memaparkan 

ketrampilan dasar yang dimiliki oleh 

supervisor yang baik, yaitu: (1) 

ketrampilan dalam hubungan 

kemanusian, (b) ketrampilan dalam 

proses kelompok, (c) ketrampilan dalam 

kepemimpinan pendidikan, (d) 

ketrampilan dan mengatur personalia 

sekolah, (e) ketrampilan dalam evaluasi 

(Sahertian, 2000: 18). 

2. Perkembangan  Madrasah 

a. Merunut historisitas madrasah di 

Indonesia 

   Madrasah berasal dari kata 

darasa, yadrusu, darsan, dan madrasatan 

maknanya tempat belajar. Melalui makan 

ini, dapat berarti setiap tempat yang 

digunakan untuk kegiatan 

belajar-mengajar, seperti rumah, masjid, 

majlis ta’lim, langgar, surau dan 

seterusnya bisa disebut madrasah. Namun 

dalam kamus modern Arab, Hans Wehr 

mengartikan madarasah adalah a religious 

boarding school associated with a mosque 

(lembaga pendidikan agama yang 

berasrama dan dihubungkan dengan 

masjid). Sementara dalam pengertian lain 

madrasah merupakan tempat yang secara 

khusus atau sengaja digunakan 

menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. Madrasah ini dibagi dalam 

kelas-kelas sesuai tingkatan usia dan 

pengetahuannya, dilengkapi dengan 

bangku, papan tulis, guru, kurikulum, 

sarana prasarana, pengelolaan dan lainnya.    

 Penjelasan madrasah dari kalimat terakhir 

paragraf di atas,  maka madrasah dalam 

bahasa Indonesia cenderung 

diterjemahkan sekolah, meskipun kata 

sekolah bukan berasal dari bahasa 

Indonesia, melainkan dari bahasa asing 
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school atau scola. Antara madrasah dan 

sekolah tidak memiliki perbedaan secara 

teknis formal, namun tidak serta merta 

madrasah dipahami sebagai sekolah, 

hanya saja aksentuasinya pada “sekolah 

agama,” tempat di mana peserta didik 

mendapatkan pembelajaran hal-ihwal atau 

seluk beluk agama dan keagamaan. Jika 

madrasah yang mengajarkan khusus 

agama, biasa disebut madrasah diniyyah 

atau juga madrasah yang berarti 

universitas pada masa klasik. Selain itu 

masih banyak istilah madrasah yang 

berarti aliran, mazhab, kelompok atau 

golongan filosof.  

   Pengertian secara istilah penulis 

menyesuaikan pada pembahasan tulisan 

ini dengan mengutip peraturan menteri 

agama No. 2 tahun 2012 bab I pasal 1 ayat 

1 menjelaskan madrasah adalah satuan 

pendidikan formal dalam binaan menteri 

agama yang menyelenggarakan 

pendidikan umum dengan kekhasan 

agama Islam yang mencakup RA, MI, 

MTs, MA, dan MAK (Madrasah Aliyah 

Kejuruan). Hal ini tidak menafikan 

pergeseran perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam ruang dan waktu, 

sekarang terhadap model sekolah yang 

kekhasannyapun bisa jadi menyamai atau 

lebih dari madrasah dalam mengemban 

misi keislaman. Seperti, SMA Islam 

al-Azhar, SMA Plus Muthahari Bandung, 

SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, 

SMA Unggul Darul Ulum Jombang, SMA 

Plus al-Azhar Medan, SMA Islam Athirah 

Makassar, SMA Dwiwarna Parung (Lubis, 

2008). 

   Historisitas madarasah pertama 

kali berasal dari pendidikan timur tengah 

pada abad XI/XII M atau abad V/VI H, 

dengan ditandainya madrasah Nidzamiyah 

di Baghdad  oleh Nizam al-Mulk, wazir 

dari dinasti Saljuk. Pada saat itu madrasah 

untuk lembaga tingkat tinggi. Kemudian 

perkembangan madrasah di Indonesia dari 

fenomena pendidikan modern Barat pada 

abad XX M. Hal ini yang membedakan 

madrasah di Indonesia dengan Timur 

Tengah adalah kurikulum pendidikan 

agamanya. Di Indonesia madrasah untuk 

tingkat dasar dan menengah, sedangkan di 

Timur Tengah untuk jenjang tinggi.    

   Pengaruh banyaknya pelajar dari 

Indonesia yang belajar ke Timur Tengah, 

semangat Pan Islamisme dan gerakan 

pembaruan Islam di Timur Tengah dan 

Mesir memberi warna perjalanan sejarah 

pendidikan, yakni pendirian madrasah di 

Indonesia. Sebagaimana madrasah 

Tawalib di Padang Panjang oleh Abdul 

Karim Amrullah yang mengajarkan 

pengembangan ilmu pengetahuan umum 

dan agama.  

   Perjalanan madrasah pada masa 

pra-kemerdekaan tidak begitu diakui oleh 

pemerintah, baru pada masa orde baru 

secara resmi diakui sesuai dengan sekolah 

pada tahun 1975. keputusan bersama 

menteri agama dengan menteri dalam 

negeri dan menteri pendidikan dan 

kebudayaan  No. 6 tahun 1975 No. 

037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 
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tentang penyetaraan dan pengakuan ijazah 

pendidikan madrasah dengan pendidikan 

sekolah, kebolehan siswa pindahan 

madrasah ke sekolah umum. pemgakuan 

ini menjadikan reposisi madrasah diterima 

oleh masyarakat Indonesia. SKB 3 menteri 

ini terjadilah fenomena baru, madrasah 

dituntut dengan mengikuti berbagai 

perkembangan sosial lebih jauh dan 

beradaptasi dengan pola hidup 

masyarakat. Madrasah mulai 

menstandarkan kurikulumnya dengan 

sekolah, lebih-lebih setelah penegrian 

madrasah, maka ada ujian-ujian 

persamaan negeri dan ujian umum 

bersama di madrasah.    

   Alternatif pendidikan madrasah 

ini dikenal di kemenag. Di sinilah 

sebenarnya muncul masalah baru dengan 

perkembangan madrasah. Sejak dari MI, 

MTs, dan MA, MAK (Madrasah Aliyah 

Keagamaan; yang sekarang telah tiada), 

serta MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) 

b. Profesionalitas madrasah dalam sistem 

sekolah di Indonesia  

   Pembicaraan pertama dan utama 

adalah tentang profesionalitas madrasah. 

Dua kata profesionalitas dan madrasah 

sangat urgen dalam memetakan pemikiran 

ideal bagaimana mengkonstruk opini 

tentang madrasah masa lalu, kini dan akan 

datang. Berawal dari kata profesionalitas, 

  Syafruddin Nurdin mengutip dari 

Moeliono menjelaskan kata tersebut 

derivasi dari kata profesi, yaitu: 

profesional, profesionalisasi, 

profesionalisme, dan profesionalitas. Kata 

profesi yang berarti pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian 

(ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) 

tertentu. Lalu kata profesional adalah (1) 

bersangkutan dengan profesi, (2) 

memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankan, dan (3) mengharuskan 

adanya pembayaran untuk melakukannya. 

  Kemudian kata profesionalisasi 

ialah proses membuat suatu badan 

organisasi agar menjadi profesional. 

Profesionalisme, menunjukkan kepada 

komitmen para anggota suatu profesi 

untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dan terus menerus 

mengembangkan strategi-strategi yang 

digunakannya dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan profesinya. Terakhir, 

profesionalitas ini mengacu pada sikap 

para anggota profesi terhadap profesinya 

serta derajat pengetahuan dan keahliannya 

yang mereka miliki dalam rangka 

melakukan pekerjaannya.  

   Berdasar pada pengertian 

profesionalitas tersebut, dalam lembaga 

pendidikan madrasah terdapat civitas 

akademik, anggota personal madrasah 

yang terdiri dari tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan, bagaimana sikap 

anggota profesinya, serta derajat 

pengetahuan dan keahliannya mereka 

miliki dalam rangka melakukan 

pekerjaannya. Sehingga akan tercermin 

profesionalitas kelembagaan madrasah. 

   Sebenarnya di samping istilah 

profesionalitas madrasah, dikenal pula 

madrasah unggulan, madrasah efektif, 
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madrasah favorit, dan madrasah bermutu. 

Beberapa terminologi tersebut Supiana 

menjelaskan sekolah (baca: madrasah) 

berangkat dari proses manajemen yang 

mendesain sedemikian rupa konsistensi 

visi, misi, dan tujuan dengan target 

diimplementasikan dalam program kerja, 

dengan mengakomodir keinginan 

lingkungan strategis mengacu pada ukuran 

kualitas yang ditentukan.  Sepintas lalu 

sekolah favorit dipandang sebagai sekolah 

unggul, karena nilai hasil tes input 

siswanya di atas rata-rata siswa pada 

sekolah lainnya yang sejenis. Memang 

sekolah favorit sarana-prasarana, serta 

fasilitas sekolahnya relatif memadai. 

Tetapi kalau dalam tinjauan konsep 

kefektifan dan keunggulan manajemen 

sekolah pada sekolah tersebut, secara 

teoritis tampak belum menunjukkan ke 

arah keefektifan dan keunggulan yang 

kompetitif, khususnya dalam proses 

penerapan fungsi-fungsi manajemen. 

   Lebih lanjut, konsep sekolah 

unggul dapat disebut juga sebagai sekolah 

yang bermutu. Mutu (quality) bergerak 

dinamis, jika bergerak maju dikatakan 

mutunya bertambah baik, sebaliknya jika 

bergerak mundur dikatakan mutunya 

merosot. Sesuatu dikatakan bermutu jika 

terdapat kecocokan antara syarat-syarat 

yang dimiliki oleh benda yang 

dikehendaki dengan maksud dari orang 

yang menghendakinya. Misalnya mutu 

belajar sesuai dengan yang diharapkan 

siswa, makin jauh melampaui apa yang 

diharapkan makin bermutu, begitu pula 

sebaliknya. Mutu ini dapat dilihat dari 3 

hal, yaitu pertama input meliputi: siswa, 

tenaga pengajar, administrator, dana, 

sarana prasarana, kurikulum, buku-buku 

perpustakaan, laboratorium dan alat 

pembelajaran keras maupun lunak.  

  Kedua, proses meliputi 

pengelolaan lembaga, pengelolaan 

program studi, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, interaksi akademik antara 

civitas akademika, seminar, dialog, wisata 

ilmiah, evaluasi, dan akreditasi. Ketiga, 

output meliputi lulusan, 

penerbitan-penerbiatan, temuan ilmiah, 

dan hasil kinerja lainnya. 

   Inilah model sekolah yang akan 

menuju pemberdayaan pengembangan 

profesional sebagaimana diungkapkan 

oleh Sudarwan Danim yang ditopang oleh 

elemen-elemen penggerak roda reformasi 

pendidikan yang datang bersama-sama 

dari masyarakat, dewan dan komite 

sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, 

agen-agen layanan sosial, LSM, Dinas 

Diknas, pemda kabupaten/kota, DPRD, 

dunia usaha, LPTK, perguruan tinggi dan 

lainnya. Adapun pengembangan 

kemampuan profesional sekolah/madrasah 

tersebut dilakukan dengan 

mengagendakan enam prinsip : 

a) Membangun masyarakar belajar dan 

menciptakan keterdidikan masyarakat, 

bukan sekedar menggiring siswa 

mempelajari bahan ajar. 

b) Menerapkan standar belajar dan standar 

prestasi yang tinggi bagi seluruh siswa. 

c) Pemahaman nilai-nilai kehidupan 

bermasyarakat oleh para siswa. 
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d) Mengembangkan karir profesional jangka 

panjang 

e) Pencarian atas sumber informasi yang 

mengkontribusi pada tersedianya koleksi 

perpustakaan secara profesional. 

f) Mengalokasikan waktu untuk keperluan 

perencanaan, refleksi, dan reformasi 

secara kolaboratif. 

   Hubungan sinergis dari 

masing-masing prinsip di atas bermuara 

pada peningkatan mutu pendidikan, 

khususnya prestasi belajar anak. Untuk 

mempertinggi mutu proses belajar dan 

mengajar, rencana harus ditekankan untuk 

merekrut, memelihara, dan mendukung 

pengembangan kualitas dari guru-guru 

untuk menjamin sekolah beroperasi 

selayaknya organisasi dengan kinerja 

tinggi (high-performance organizations) 

yang didedikasikan bagi prestasi belajar 

siswa  

3. Agenda Profesionalitas Madrasah melalui 

Supervisi Pendidikan 

   Perubahan dalam masyarakat 

sangat mempengaruhi pendidikan. 

Perubahan ini mendorong para guru 

mempengaruhi terhadap visi guru dalam 

memandang masa depannya. Dengan 

demikian guru membutuhkan 

pengembangan potensi kreatif dalam 

mengajar untuk berpartisipasi dalam iklim 

yang selalu berubah. Hal ini dibutuhkan 

seorang yang mampu membina dan 

mengarahkan menuju keprofesionalan 

guru, dan orang tersebut adalah supervisor. 

Sehingga peninjauan supervisi pendidikan 

paling tidak ditinjau dari segi latar 

belakang kultural, filosofis, psikologi, 

sosiologis, dan pertumbuhan jabatan.  

   Keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan, ditentukan oleh pengawas, 

pimpinan sekolah, dan guru. Ketiga unsur 

inilah yang menjamin terselenggaranya 

pendidikan secara komprehensif. Ketiga 

unsur tersebut memang dapat dibedakan 

satu sama lainnya sesuai dengan tugas 

pokok masing-masing. Tetapi 

kenyataannya tidak dapat dipungkiri 

bahwa ketiganya pada esensinya berasal 

dari satu yaitu, guru.  

   Namun beralih pada penelitian 

tahun sekitar 2003 oleh Jaelani menulis 

tentang keberadaan pengawas dipersepsi 

telah membuat madrasah tidak bisa 

melakukan aktivitas secara leluasa. Salah 

satu penyebabnya adalah pengawasa tidak 

memiliki kompetensi yang harus 

dimilikinya, dengan kata lain belum 

profesional. Kesan di masyarakat 

pendidikan, bahwa jabatan fungsional 

sebagai pengawas merupakan pilihan para 

mantan pejabat untuk memperpanjang 

masa dinasnya sebagai PNS. Hal ini 

dtambahkan oelh penelitian Tim Derjen 

Bimbaga Islam tahun 2003 tentang kinerja 

pengawas yaitu: (1) pengawas jarang 

melakukan kunjungan, (2) pengawas 

cenderung menganggap guru dan kepala 

sekolah sebagai bawahan, (3) minimnya 

kemampuan teknis edukatif para 

pengawas, dan (4) banyaknya pengawas 

yang tidak memiliki basis ilmu 

pendidikan.  
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   Pada kesempatan lain lembaga 

pendidikan Islam banyak milik pribadi, 

yang berbentuk yayasan keluarga, 

perorangan atau lainnya. Hal ini membawa 

implikasi bentuk  “khashais” dalam 

pengelolaan dan hubungan organisasi 

terdapat plus-minusnya, yang antara lain 

bisa dilihat pada table berikut ini:  

N

o 
Manfaat Kelemahan 

1 Kesederhanaan organisasi Sangat bergantung pada individu pemilik 

2 Batasan/aturan yang minim Kehidupan lembaga ditentukan si pemilik 

3 Kemampuan individu menentukan Kemampuan individu terbatas 

4 Hasil lembaga menjadi milik pribadi Sulit pengembangan yang spektakuler 

5 Bebas mengontrol lembaga Keberhasilan lembaga tergantung 

keberhasilan individu 

6 Sedikit pajak dan bebas dari campur tangan 

pemerintah 

Pemilik sebagai raja-raja kecil 

 

Dalam masa reformasi sekarang, 

aspirasi dan potensi daerah sebagai 

tumpuan pembangunan, posisi madrasah 

dalam sejarahnya adalah milik masyarakat 

harus dikembalikan kepada masyarakat. 

Kementrian agama berfungsi memberikan 

supervisi, pengendalian, dan menjalankan 

kualitas kontrol, dalam pengembangan 

standar nasional dan ciri khas keislaman di 

sekolah. Dengan begitu madrasah tidak 

harus tampil dalam bentuk uniform dan 

tunggal untuk seluruh wilayah di 

Indonesia. Madrasah perlu diberi 

kesempatan berkembang sejalan dengan 

aspirasi masyarakat lingkungannya. 

Kualitas hasil pendidikan madrasah akan 

dinilai oleh masyarakat. 

Penulis berpendapat bagaimana 

meletakkan madrasah pada posisi 

dukungan masyarakat sekitar di mana 

madrasah didirikan, ini sangat berperan 

vuital dalam membangun opini 

masyarakat tersebut. Hal ini harus 

mendapat dukungan pada internal sosial 

madrasah secara lembaga dan eksternal 

sosial dalam perhatian terhadap madrasah 

tersebut. Jadi, akan nampak 

pengelompokan madarsah/sekolah 

berdasarkan kemampuan manajemen ia 

berada di mana. Paling tidak ada kategori 

madrasah/sekolah dibedakan menjadi 3 

kategori, yaitu baik, sedang, dan kurang. 

Sebagaimana nampak dalam tabel berikut 

ini  : 

No Kemampuan 

sekolah 

Kepala sekolah 

dan guru 

Partisipasi 

masyarakat 

Pendapatan  Anggaran sekolah 

1 Sekolah dengan 

kemampuan tinggi 

Kepala sekolah 

dan guru 

berkompetensi 

tinggi (termasuk 

kepemimpinan) 

Partisipasi 

masyarakat 

tinggi 

(termasuk 

dukungan 

dana) 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

tinggi 

Anggaran sekolah 

di luar anggaran 

pemerintah besar 

2 Sekolah dengan 

kemampuan 

sedang 

Kepala sekolah 

dan guru 

berkompetensi 

Partisipasi 

masyarakat 

sedang 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

Anggaran sekolah 

di luar anggaran 

pemerintah sedang 
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sedang (termasuk 

kepemimpinan) 

(termasuk 

dukungan 

dana) 

sedang 

3 Sekolah dengan 

kemampuan 

rendah 

Kepala sekolah 

dan guru 

berkompetensi 

rendah (termasuk 

kepemimpinan) 

Partisipasi 

masyarakat 

rendah 

(termasuk 

dukungan 

dana) 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

rendah 

Anggaran sekolah 

di luar anggaran 

pemerintah kecil 

 

Di sinilah kembali kepada 

kemampuan supervisi pendidikan. Saat ini 

fungsi supervisi harus mengalami 

perkembangan dalam paradigma lama 

sebagai pengawasan alat kontrol birokrasi 

yang digunakan oleh para eksekutif untuk 

mengetahui keterlaksanaan programnya. 

Kini berubah menjadi paradigma 

pengawasan pemberdayaan kesempatan 

banyak untuk belajar dan memperbaiki 

diri.  

Penulis meringkas intisari 

pembicaraan supervisi ideal dalam 

bukunya Syaiful Sagala ada lima hal:  

(1) pengawas sekolah yang ideal adalah 

yang berguna bagi pemerintah 

kabupaten/kota, Dinas pendidikan, 

kepala sekolah, dan guru untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

dan kualitas layanan belajar. 

(2) pengawas memiliki citra dan wibawa 

akademik di atas rata-rata 

kemampuan guru dan kepala sekolah, 

sehingga mampu melakasanakan 

fungsi pengawas akademik dan 

pengawas manajerial 

(3) pengawas memperoleh ijazah S1 dan 

S2 dari perguruan tinggi yang sah 

dan menyelenggarakan proses dan 

prosedur pembelajaran dan 

pendidikan yang benar, karena 

mempengaruhi kualitas kinerja 

manajeman sekolah dan kualitas 

pembelajaran 

(4) pengawas memiliki disiplin yang 

tinggi dan budaya yang efektif dan 

efisien, sehingga mampu 

memecahkan masalah mengenai 

manajemen sekolah dan mampu 

membantu mengatasi kesulitan guru 

(5) dengan konsep dasar supervisi yang 

berhubungan dengan tugas pokok, 

fungsi, dan tanggung jawab 

pengawas, maka pengawas memiliki 

kompetensi pengawasan sekolah.  

Sebagai agenda supervisi 

pendidikan dalam memberdayakan 

madrasah/sekolah penulis menyertakan 

studi kasus di Kudus. Hal tersebut 

Sebagaimana penelitian Fatah Syukur NC 

pada fenomena dua madrasah di Kudus, 

yakni madrasah Mu’allimin representatif 

lembaga pendidikan Islam yang 

notabeneenya mengikuti pola sistem 

pendidikan nasional mengalami 

kecenderungan menurun. Sementara di sisi 

lain madrasah TBS (Taswiqu al-Tullab 

Salafiyah) mengalami kecenderungan 

meningkat, dan ini dihubungkan dengan 

realitas masyarakat, secara sosiologis 

pekerja industri-orientasi praktis pada 

kemungkinan memiliki prospek lapangan 

kerja yang jelas. Bertolak belakang dengan 
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konsep salafiyah dalam dunia kerja belum 

jelas. 

Kasus di atas meminta perhatian 

uluran tangan pengawas dalam 

pengawasan untuk bekerja bagaimana 

model madrasah Mu’allimin yang 

notabenenya bersinergi dengan sistem 

pendidikan nasional mampu kembali 

membawa visi misi madrasah melalui 

pembinaan pengawasan dengan berbagai 

programnya. Jadi lembaga pendidikan saat 

ini tidak lagi atas kepentingan kelompok 

tertentu, baik dalam skope kecil maupun 

luas, sehingga lembaga pendidikan akan 

selalu menjadi bagian dari sub-sistem dari 

sosio-kultur masyarakat. 

C. Penutup  

   Kesimpulan 

 Pengelolaan lembaga pendidikan yang 

baik dibutuhkan SDM yang professional baik dari 

kalangan guru, kepala sekolah, komite sekolah 

staf tata usaha dan fasilitas atau sarana dan 

prasarana. Dari setiap personal madrasah akan 

memerankan peran penting terhadap pencerminan 

lembaga pendidikan tersebut profesional atau 

tidaknya.  

 Dengan dukungan supervisi pendidikan 

yang kompeten dan memiliki agenda 

pengembangan profesionalitas sangat urgen 

keberadaannya sebagai perpanjangan tangan 

secara birokratis fungsional pelaporannya untuk 

pengembangan pendidikan di suatu daerah 

tertentu sebagai kebijakan pemerintah. Namun 

pengawasan ideal adalah pengawasan yang 

mampu mengembangkan model-model madrasah 

yang dalam taraf kemampuan sedang atau rendah 

sebagai pembinaannya, untuk menuju perubahan 

pemberdayaan berkembang-berproses, 

bermetamorfosis ke lembaga pendidikan dengan 

kemampuan sekolah yang tinggi.  

 Sebagai indikatornya kepala sekolah, 

guru, partisipasi masyarakat, pendapatan, dan 

anggaran yang mampu menopang madrasah 

secara mandiri dan disupervisi secara akademik 

dan manajerial oleh pengawas sebagai madrasah 

dengan kemampuan tinggi. Tidak ketinggalan 

pula peran dan fungsi supervisi pendidikan juga 

mempertahankan terhadap madrasah taraf tinggi 

tersebut. Sehingga idealitas yang diimpikan 

masyarakat Islam khususnya mampu berperan 

dalam membangun era kompetisi pendidikan 

global ini dengan melalui supervisi 

pendidikannya berproses menuju profesionalitas 

madrasah.
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M. Adib Ridwan Azizy 

Dosen STAI Walisembilan Semarang (SETIA WS) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan memahami Kendala  

atas pengaturan Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap 

data sekunder.  Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaedah hukum (norm), karena 

dimulai dari analisa terhadap peraturan tertulis yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang 

eksekusi jaminan fidusia atas putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Harus 

berdasarkan mekanisme sesuai dengan eksekusi dalam hukum perdata, hal ini dengan 

mempertimbangkan prinsip negara hukum yang dibangun melalui teori trias politica. 

Kendala dalam pelaksanaan eksekusi pasca putusan MK tentunya perlu meselaraskan 

beberapa peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai dasar diberlakukannya 

putusan MK tersebut, disinilah yang kemudian perlu dilakukan adalah memaksimalkan 

peran Pemerintah dalam melakukan harmonisasi pascaputusan MK dan memberikan 

pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sehingga 

dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prinsip Negara Hukum .  

Kata Kunci: Fidusia, Jaminan Fidusia, dan Putusan MK. 

A. Latar Belakang 

  Pemerintah sebagai bagian dari 

organisasi negara, yang bijak selalu menjaga 

fokusnya pada pemenuhan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana juga dijadikan sebagai tuntutan 

masyarakat. diterjemahkan ke dalam kenaikan 

perekonomian dan rendahnya inflasi yakni 

dalam  ekonomi. teknis, yang kita inginkan 

adalah pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan disertai dengan stabilitas 

ekonomi yang mantap. 

  Pada tanggal, 30 September 1999, 

diundangkan UU Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Fidusia pengaturan jaminan fidusia 

dengan UU tersebut, berarti memasuki era baru 

dalam hukum perdata khususnya hukum 

jaminan Figur jaminan fidusia diakui 

berdasarkan yurisprudensi. Kemudian 

pengaturan jaminan fidusia dilakukan secara 

sporadis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 

4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukinan. Pengaturan secara komprehensif 

jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 

1999 memberikan makna yang sangat berarti 

dan manfaat dalam upaya pembangunan hukum 

nasional, sekaligus merupakan salah satu 

perwujudan jawaban reformasi hukum, 

khususnya dunia usaha menyelesaikan utang 

piutang atau kredit bank yang menggunakan 

jaminan fidusia. Hal tersebut, antara lain karena 

salah satu sebab banyak kredit macet adalah 

menggunakan jaminan fidusia, dimana kalau 
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terjadi eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak 

dapat dilaksanakan karena beragai masalah 

yang terkandung dalam jaminan fidusia itu 

sendiri. 

  Dengan penegasan konstruksi 

dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi 

jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan 

debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar 

debitor tidak terlambat untuk usahanya dan 

mempergunakan benda jaminan, dapat 

menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang 

sehat dan dinamis sehingga para pelaku 

ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang 

dan maju tanpa mengabaikan 

kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan 

jaminan fidusia secara komprehensif dalam UU 

Fidusia adalah : mempunyai kedudukan yang 

diutamakan bagi kreditor penerima fidusia; 

menjamin utang baik yang telah ada maupun 

yang masih akan ada; jaminan fidusia wajib 

didaftarkan; sertifikat jaminan fidusia 

berkekuatan eksekutorial; pembebanan 

jamainan fidusia tidak dapat dilakukan 

pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti 

obyeknya dalam tangan siapapun  

  Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan 

bahwa benda yang dibebani dengan jaminan 

fidusia wajib didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa 

benda bergerak yang berwujud maupun tak 

berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan   

  Dengan pembebanan 

didaftarkannya jaminan fidusia maka asas 

publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan 

jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya 

mengenai benda yang telah dibebani jaminan 

fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang 

sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia 

dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran 

jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk 

diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga 

mencakup perubahan, pengalihan, dan 

hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan 

fidusia tersebut, disamping untuk memberikan 

kepastian hukum kepada para yang 

berkepentingan juga memberikan hak yang 

didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran 

jamina fidusia dimulai dengan pembuatan akta 

jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian 

dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran 

Fidusia. 

  Pasal 15 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap” dengan demikian jika terjadi 

wanprestasi dimana hutang yang menjadi 

tanggungan kreditur tidak dibayar maka 

jaminan tersebut bisa di eksekusi secara 

langsung hal ini lazim terjadi dimasyarakat 

ketika terjadi kredit macet terutama terhadap 
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pembiayaan Sepeda Motor. Ketika Perusahaan 

Pembiayaan memberikan pembiayaan (hutang) 

untuk pembelian kendaraan bermotor kepada 

debiturnya, maka untuk menjamin dibayarnya 

kembali pembiayaan (hutang) tersebut kepada 

Perusahaan Pembiayaan maka Perusahaan 

Pembiayaan tersebut memerlukan suatu 

jaminan dalam hal ini jaminan yang dimaksud 

adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur 

dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia dan objek yang 

dijadikan jaminan fidusia adalah kendaraan 

yang dibiayai tersebut aminan Fidusia itu 

sendiri merupakan perjanjian ikutan dari 

Perjanjian Pembiayaan dimana Debitur yang 

dibiayai sebagai pemberi jaminan fidusia dan 

perusahaan pembiayaan sebagai penerima 

jaminan fidusia. 

  Tujuan dari jaminan fidusia 

tersebut adalah apabila sewaktu waktu Debitur 

tidak memenuhi/ingkar atas kewajibannya 

kepada Perusahaan Pembiayaan maka 

Perusahaan Pembiayaan dapat mengambil 

kembali kendaraan yang menjadi objek jaminan 

fidusia tanpa harus melakukan gugatan terlebih 

dahulu ke pengadilan. Adapun dasar untuk 

melakukan pengambilan kembali tersebut 

adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) dicantumkan katakata "Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa". 

2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

3. Apabila debitor cidera janji, Penerima 

Fidusia mempunyai hak untuk menjual 

Benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

Oleh karenanya pada saat Debitur 

tidak memenuhi kewajibannya atas Perjanjian 

Pembiayaan maka Perusahaan Pembiayaan 

berhak melakukan pengambilan kembali objek 

jaminan fidusia yakni kendaraan yang dibiayai 

tersebut  atau secara umum disebut dengan 

penarikan kendaraan, dan tindakan tersebut 

dijamin oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia.  

Permohonan uji materiil terhadap 

Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 Undang 

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. ini diajukan dua orang pemohon yaitu: 

Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami 

dari Apriliani Dewi), dimana mereka berdua 

menjadi korban dari tindakan 

sewenang-wenang debt  collector  yang  

diberi  tugas  oleh  Penerima  Fidusia  

untuk  mengambil  barang  yang dikuasai 

tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 

Terhadap tindakan kesewenang- wenangan  

tersebut  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan 

mengeluarkan  Putusan  Nomor 345 / PDT.G / 

2018 / PN.Jkt. Sel yang memutuskan bahwa 

Kreditur dan Debt Collector tersebut dinyatakan 

telah melakukan perbuatan melanggar hukum 
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dan menghukum  kreditur dan debt collector 

secara tanggung renteng untuk membayar 

kerugian materiil dan immateriil kepada 

penggugat (debitur). Namun yang menjadi 

pokok permasalahan, dan yang akhirnya 

mendorong pemohon untuk  mengajukan  

permohonan  uji  materiil,  adalah tindakan  

dari kreditur  yang  pada  tanggal  11  

Januari  2019  tetap  melakukan  penarikan  

terhadap  objek jaminan Fidusia, dengan 

mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia 

dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan 

mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) 

dan Ayat (3) 1 Undang Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia . 

Tanggal 6 Januari 2020  Majelis 

Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan 

sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan 

Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan 

para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya 

menyatakan bahwa beberapa frasa beserta 

penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat 

(2) beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang 

Undang Fidusia bertentangan dengan UUD 

1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana 

tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam 

Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud 

yaitu, pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” 

dan “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” (beserta 

penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat 

(2) dan kedua, yaitu frasa “cidera janji” yang 

terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang Undang 

Fidusia  

Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 jika tidak dilakukan 

telaah secara komperhensif akan menimbulkan 

kegamangan dalam penegakan hukum terutama 

dalam permasalahan eksekusi jaminan fidusia, 

apakah lembaga Penerima fidusia masih dapat 

secara langsung melakukan eksekusi jika 

Pemberi fidusia melakukan wanprestasi ataukah 

ketika timbul wanprestasi penerima fidusia 

harus melalui Putusan Pengadilan sebelum 

melakukan eksekusi, berdasarkan uraian diatas, 

penulis berkeinginan untuk mengangkat dan 

menjadikannya dalam sebuah penulisan Tesis 

dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Suatu 

Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

: 

1. Bagaimanakah pengaturan 

Pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 ? 

2. Bagaimanakah Kendala  dan solusi 

atas pengaturan Pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah  ini 

meliputi berbagai dimensi antara lain : 

1.Untuk memahami pengaturan 

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019  

2.Untuk memahami Kendala  dan solusi 

atas pengaturan Pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah yuridis normatif. Metode 

pendekatan yuridis normatif yang 

dimaksud adalah metode penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian terhadap data 

sekunder. Yaitu suatu penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum, karena 

dimulai dari analisa terhadap peraturan 

tertulis yaitu Undang-Undang yang 

mengatur tentang hukum Eksekusi 

berdasarkan undang undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan 

putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019.  

2. Spesifikasi Penelitian 

 Sifat penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh nantinya tidak berbentuk angka 

tetapi berupa kata-kata. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 

Maksudnya adalah terutama untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 

dapat memperkuat teori-teori lama, atau di 

dalam kerangka menyusun teori-teori baru 

3. Sumber dan Jenis Data 

 Penelitian ini, Jenis dan sumber 

data yang digunakan adalah sumber data 

yang sudah ada sebelumnya mengenai 

eksekusi jaminan fidusia berdasarkan 

Undang undang no 42 Tahun 1999, 

dengan mengunakan sumber data 

sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan 

hukum, ialah:  

a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum Primer 

ialah bahan-bahan hukum yang   

mengikat, dan menjadi rujukan 

utama antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945,  

2) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, 

3)  Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Yaitu yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yaitu Jurnal ilmiah dan hasil 

penelitian diinstansi terkait. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

  Yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang Penulis dapatkan 

melalui penelitian ini akan Penulis 

analisa dan disimpulkan dengan 

menggunakan metode analisa data 

kualitatif .Analisa data kualitatif yaitu 

data yang diperoleh, kemudian disusun 

secara sistematis untuk selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan 

dibahas  

5. Metode Analisis Data 

 Setiap data yang bersifat teoritis 

baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan 

pendapat para pakar hukum, termasuk 

kaidah atau norma hukum, akan 

dianalisa secara kualitatif kemudian 

digabungkan dengan hasil dari 

wawancara dengan menggunakan uraian 

secara deskriptif. 

E. Pembahasan 

1. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 

 Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili perkara konstitusi pada tingkat 

pertama dan terakhir, sebagaimana Pasal  

24  ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD  

1945  menyatakan “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang dibawahnya dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 

24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 

menyatakan “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap UUD”; 

 Pemohon   dalam perkara 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan 

oleh:.  

1) Nama : Aprilliani Dewi 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jalan H. Wahab II 

Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa 

Barat.  

Selanjutnya disebut sebagai ----- 

Pemohon I 

2) Nama : Suri Agung Prabowo 

Pekerjaan : Wiraswasta  

Alamat : Jalan H. Wahab II 

Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa 

Barat.   Selanjutnya disebut 

sebagai ------ Pemohon II  

Jaminan konstitusional bagi 

setiap warga negara Indonesia untuk 

mengajukan permohonan pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945 

menjadi salah satu parameter 

terselenggaranya cita negara hukum 

sekaligus menjadi cerminan atas 

pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, 

dimana undang-undang sebagai produk 

legislasi antara DPR dan Presiden dapat 

diuji konstitusionalitasnya melalui 
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lembaga yudisial, sehingga warga negara 

dapat terlibat dan memberikan kontrol 

terhadap pelaksanaan sistem cheks and 

balances agar berjalan dengan baik dan 

efektif. Pemohon memiliki Kedudukan 

Hukum (Legal Standing) Pasal 51 ayat (1) 

UU MK menyatakan, “Pemohon adalah 

pihak yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) 

perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat 

hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan RI yang 

diatur dalam undang-undang, (c) badan 

hukum publik dan privat, atau (d) lembaga 

negara ”; 

Pemohon I dan Pemohon II 

merupakan perorangan warga negara 

Indonesia yang secara konstitusional 

dijamin haknya untuk mendapatkan 

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda 

yang di bawah kekuasaannya, berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 

28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa lebih 

lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 

berbunyi “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda 

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakuan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi”;  

Permohonan ini terkait 

keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 

dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang selanjutnya 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan 

Fidusia sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

2. Pasal 15 ayat (3) “Apabila debitur 

cidera janji Penerima Fidusia 

mempunyai hak untuk menjual Benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

atas kekuasaannya sendir’’. 

Pemohon I merupakan Pemberi 

Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia 

(Pemberi Fidusia) Nomor W11. 

01617952. AH. 05. 01 yang mengalami 

kerugian secara langsung akibat dari 

penarikan objek jaminan fidusia yang 

dilakukan oleh Penerima Fidusia dan 

Pemohon II merupakan suami dari 

Pemohon I yang secara faktual terlibat 

aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit 

mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, 

sehingga ketika Penerima Fidusia 

melakukan tindakan penarikan objek 

jaminan fidusia maka Pemohon II, baik 

secara langsung maupun tidak langsung 

mengalami kerugian yang sama 

sebagaimana dialami Pemohon I; dengan 
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berlakunya pasal a quo yang dimohonkan 

para Pemohon, senyatanya telah 

merugikan hak konstitusional para 

Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan 

tanpa kontrol mekanisme hukum yang 

sewajarnya, dengan menyetarakan 

kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia 

dengan putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap, telah mengakibatkan 

tindakan sewenang-wenang Penerima 

Fidusia untuk melakukan eksekusi 

terhadap objek jaminan fidusia, bahkan 

dengan menghalalkan segala macam cara 

serta tanpa melalui prosedur hukum yang 

benar.  

Tindakan sewenang-wenang 

yang dilakukan Penerima Fidusia 

dilakukan dengan cara menyewa jasa debt 

collector, untuk mengambil alih barang 

yang dikuasai Pemohon tanpa melalui 

prosedur hukum yang benar. Ada beberapa 

momentum tindakan paksa, tanpa 

menunjukkan bukti dan dokumen resmi, 

tanpa kewenangan, dengan menyerang diri 

pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, 

serta mengancam akan membunuh Para 

Pemohon. atas tindakannya itu, terdapat 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Nomor 345/PDT.G/2018/PN. Jkt. Sel yang 

menyatakan bahwa tindakan Penerima 

Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan 

telah diberikan sanksi untuk membayar 

denda baik Materiil maupun Immateriil.  

Meskipun telah ada Putusan 

Pengadilan terkait perselisihan antara 

Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di 

atas, Penerima Fidusia tetap 

mengabaikannya dengan tetap melakukan 

penarikan terhadap objek jaminan Fidusia 

pada tanggal 11 Januari 2019, dengan 

mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia 

dianggap telah berkekuatan hukum tetap 

dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 

yang sedang dimohonkan a quo. 

berdasarkan hal itu, kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon 

bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan 

pasal a quo tidak ada atau paling tidak, 

dapat dimaknai seperti permohonan a quo 

maka kerugian konstitusional para 

Pemohon tidak akan terjadi dengan 

demikian, para Pemohon menilai 

perlindungan hak milik pribadi, 

kehormatan, harkat, dan martabat yang 

dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar 

dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat 

(2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang 

memberikan kesempatan kepada penerima 

fidusia untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan atau paling tidak 

menafsirkan pasal a quo sehingga 

bertindak sewenang-wenang dengan 

menindas harkat dan martabat serta 

kehormatan Para Pemohon, sehingga 

secara mutatis mutandis kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon 

bersifat spesifik dan aktual sekaligus 

kerugian yang dialami para Pemohon 
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memiliki hubungan sebab-akibat 

(causalitas) dengan berlakunya ketentuan 

pasal yang sedang dimohonkan pengujian 

a quo; 

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 

a quo, pada prinsipnya memberikan 

jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum terhadap Penerima Fidusia 

(Kreditur) dalam memberikan kredit 

terhadap Pemberi Fidusia (Debitur), 

jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum itu, terlihat secara tegas dalam 

konsideran menimbang yang merupakan 

landasan dibentuknya UU Jaminan 

Fidusia. Dimana UU ini lahir atas 

kebutuhan yang besar dan terus meningkat 

bagi dunia usaha atas tersedianya dana. 

Oleh karena itu diperlukan jaminan 

Fidusia sebagai lembaga jaminan agar 

mampu memacu pembangunan nasional 

pada saat krisis ekonomi sedang melanda. 

Agar juga memberikan jaminan kepastian 

hukum serta mampu memberikan 

perlindungan hukum bagi pihak 

berkepentingan; 

Bentuk jaminan dan 

perlindungan kepastian hukum dalam 

pemberian kredit tersebut, ditunjukkan 

dengan pengaturan jaminan eksekusi 

terhadap objek fidusia. Dengan 

menyamakan kekuatan eksekutorial 

Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan 

Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat 

Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

layaknya sebuah putusan pengadilan [vide 

Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia]. 

Pengaturan dalam pasal a quo, hanya 

berfokus untuk memberikan kepastian 

hukum atas hak Penerima Fidusia 

(Kreditur) dengan jalan dapat melakukan 

eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. 

Oleh karena itulah, ketentuan ini 

menemukan kelemahannya khususnya 

dalam memberikan pemaknaan detail 

pelaksanaannya yang justru dapat 

melanggar hak hak Pemberi Fidusia 

(Debitur); 

Adapun amar putusan 

Permohonan  Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18 PUU - XVII / 2019 adalah 

sebagai berikut:  

1.  Mengabulkan permohonan para 

Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3889) sepanjang frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan 

putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap” bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat 
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sepanjang tidak dimaknai “terhadap 

jaminan fidusia yang tidak ada 

kesepakatan tentang cidera janji 

(wanprestasi) dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku 

sama dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap”; 

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3889) sepanjang frasa “cidera janji” 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai bahwa “adanya cidera janji 

tidak ditentukan secara sepihak oleh 

kreditur melainkan atas dasar 

kesepakatan antara kreditur dengan 

debitur atau atas dasar upaya hukum 

yang menentukan telah terjadinya cidera 

janji”. 

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3889) sepanjang frasa “kekuatan 

eksekutorial” bertentangan dengan 

Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “terhadap 

jaminan fidusia yang tidak ada 

kesepakatan tentang cidera janji dan 

debitur keberatan menyerahkan secara 

sukarela objek yang menjadi jaminan 

fidusia, maka segala mekanisme dan 

prosedur hukum dalam pelaksanaan 

eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia 

harus dilakukan dan berlaku sama 

dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap”; 

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini 

dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

6. Menolak permohonan para Pemohon 

untuk selain dan selebihnya. 

Diputus dalam Rapat 

Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman 

selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 

Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny 

Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. 

Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin 

Adams, masing-masing sebagai Anggota, 

pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, 

bulan November, tahun dua ribu sembilan 

belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
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pada hari Senin, tanggal enam, bulan 

Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai 

diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman 

selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 

Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny 

Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. 

Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin 

Adams, masing-masing sebagai Anggota, 

dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 

Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang 

mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

atau yang mewakili. 

Melihat amar putusan tersebut 

menunjukkan bahwa putusan tersebut 

bersifat model putusan inkonstitusional 

bersyarat. Putusan model ini merupakan 

kebalikan dari putusan konstitusional 

bersyarat yang berarti pasal yang 

dimohonkan untuk diuji, dinyatakan 

bertentangan secara bersyarat dengan UUD 

1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji 

tersebut adalah inkonstitusional jika syarat 

yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 

tidak dipenuhi.  Dengan  demikian  pasal  

yang  dimohonkan  diuji  tersebut  pada  

saat  putusan dibacakan   adalah   

inkonstitusional   dan   akan   menjadi   

konstitusional   apabila   syarat 

sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah 

Konstitusi dipenuhi oleh addresaat putusan 

Mahkamah Konstitusi Munculnya putusan 

model inkonstitusional bersyarat tidak dapat 

dilepaskan dari tidak efektifnya putusan 

model konstitusional bersyarat karena 

kesalahan addressat putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam memahami putusan model 

tersebut. (Addresaat) putusan Mahkamah 

Konstitusi seringkali mengabaikan bagian 

pertimbangan sebagai dasar atau alasan 

yang menentukan diambilnya putusan yang 

dirumuskan dalam amar (ratio decidendi) 

dikarenakan dalam amar putusan atau 

dictum dinyatakan permohonan ditolak 

sehingga addressat putusan Mahkamah 

Konstitusi menganggap tidak ada yang perlu 

ditindaklanjuti atau diimplementasikan.     

 

Tabel Perbedaan UU Fidusia dan Putusan MK 

UU Fidusia Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 

Pasal 15 ayat (2) 

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang 

tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 

(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan 

secara sukarela objek yang menjadi jaminan 

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 

hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 
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Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku 

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” 

Pasal 15 ayat (3) 

Apabila debitor cidera janji, Penerima 

Fidusia mempunyai hak untuk menjual 

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

atas kekuasaannya sendiri. 

Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia  sepanjang frasa 

“cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera 

janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur 

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur 

dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 

menentukan telah terjadinya cidera janji” 

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan 

"kekuatan eksekutorial" adalah langsung 

dapat dilaksanakan tanpa melalui 

pengadilan dan bersifat final serta mengikat 

para pihak untuk melaksanakan putusan 

tersebut. 

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia 

sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang 

tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan 

debitur keberatan menyerahkan secara sukarela 

objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia 

harus dilakukan dan berlaku sama dengan 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap” 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan 

bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta 

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia berlaku secara 

inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitusional). Artinya, ketentuan 

tersebut harus dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945 (inkonstitusional) jika 

syarat yang ditetapkan Mahkamah 

Konstitusi  tidak dipenuhi sesuai dengan 

amar putusan.    

Ada 3 (tiga) syarat yang diberikan 

oleh Mahkamah Konstitusi  yakni Pertama, 

terkait Pasal 15 ayat (2) diberikan syarat 

bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak 

ada kesepakatan tentang cidera janji 

(wanprestasi) dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama 

dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”. 

Kedua, terhadap Pasal 15 ayat (3) 

diberikan syarat bahwa “adanya cidera janji 

tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur 

melainkan atas dasar kesepakatan antara 

kreditur dengan debitur atau atas dasar 
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upaya hukum yang menentukan telah 

terjadinya cidera janji”.  

Ketiga, terkait Penjelasan Pasal 15 

ayat (2) diberikan syarat bahwa “terhadap 

jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang cidera janji dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama 

dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, Jika melihat secara keseluruhan, pasal 

yang diuji tersebut sesungguhnya 

merupakan jantung dari ketentuan mengenai 

fidusia. Didalam ketentuan tersebut diatur 

bagaimana kreditur memiliki hak eksklusif 

untuk sewaktu-waktu dapat menyita atau 

mengambil hak kebendaan yang 

diperjanjikan. Namun dalam praktiknya 

pengambilalihan ini dianggap tidak adil bagi 

debitur karena adanya perbedaan 

interpretasi bagaimana memaknai kalimat 

“kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan 

putusan pengadilan” yang diatur dalam 

pasal tersebut.           

 Eksekusi objek tetap dapat 

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 

selama terdapat perjanjian di awal mengenai 

klausul wanprestasi dan cidera janji. 

Artinya, jika perusahaan pembiayaan 

memberikan kredit motor, dan debitur sudah 

janji akan bersedia dieksekusi kalau ada 

wanprestasi. Maksud Mahkamah Konstitusi 

adalah memperjelas bahwa kalau ada cidera 

janji berarti dapat dieksekusi, Putusan 

tersebut, tidak menggugurkan kekuatan 

eksekutorial perusahaan pembiayaan jika 

terdapat cidera janji.  

 

F. Kendala Dan Solusi Atas Pengaturan 

Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi 2019 Nomor 

18/PUU-XVII/2019 

  Berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi a quo tersebut, maka Mahkamah 

Konstitusi telah melakukan penafsiran 

terhadap cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal 

eksekusi objek jaminan fidusia oleh 

kreditur, pemaknaan ‘cidera janji’ harus 

disepakati kedua belah pihak pemberi hak 

fidusia (debitur) dan penerima fidusia 

(kreditur). Sepanjang pemberi hak fidusia 

(debitur) telah mengakui adanya “cidera 

janji” dan secara sukarela menyerahkan 

benda yang menjadi objek dalam perjanjian 

fidusia, maka menjadi kewenangan 

sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) 

untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. 

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di 

mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak 

mengakui adanya “cidera janji” 

(wanprestasi) dan keberatan untuk 

menyerahkan secara sukarela benda yang 

menjadi objek dalam perjanjian fidusia, 

maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak 

boleh melakukan eksekusi sendiri, 
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melainkan harus mengajukan permohonan 

pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan 

negeri. 

Implikasi yuridis putusan 

Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa 

dalam pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia, pemaknaan ‘cidera janji’ harus 

disepakati kedua belah pihak.‘Cidera janji’ 

tidak boleh ditafsirkan secara sepihak oleh 

kreditur. ‘Cidera janji’ harus dilihat apakah 

ada keberatan di antara kedua belah pihak, 

karena selama ini cidera janji ditentukan 

sepihak oleh kreditur. Jika masih ada 

keberatan pada debitur, maka harus 

mengikuti prosedur hukum yang berlaku 

yaitu melakukan gugatan ke pengadilan. Hal 

tersebut memberikan perlindungan hukum 

kepada debitur, agar kreditur tidak bertindak 

sewenangwenang dalam melakukan 

eksekusi objek jaminan fidusia.Penerima 

Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil 

paksa objek fidusia dari tangan Pemberi 

Fidusia (Debitur). Apabila hal tersebut 

dilakukan demikian oleh Penerima Fidusia 

(Kreditur) maka menurut hukum, Penerima 

Fidusia dapat dianggap telah melakukan 

“perbuatan main hakim sendiri” 

(eigenrichting) yang dilarang oleh 

Undang-undang 

Putusan MK a quo tentu juga 

menimbulkan pro-kontra, terutama pada 

implikasi yuridis pemahaman mengenai 

kekuatan titel eksekutorial terhadap 

kemungkinan meluasnya pengujian terhadap 

UU Hak Tanggungan. Jika pemahaman 

serupa digunakan untuk melakukan 

pengujian terhadap UU Hak Tanggungan, 

tentu akan berimplikasi juga terhadap proses 

bisnis lelang, karena lelang terhadap objek 

jaminan Hak Tanggungan adalah 

dikategorikan sebagai Lelang Eksekusi, 

sebagaimana Lelang Eksekusi jaminan 

fidusia. 

Di sisi lain, selain implikasi 

yuridis, Otoritas Jasa Keuangan juga menilai 

terdapat implikasi yang perlu diantisipasi 

oleh industri, khususnya terhadap 

perekonomian, yaitu : 

1. Potensi kenaikan suku bunga 

pembiayaan. 

2. Rendahnya kepercayaan perusahaan 

pembiayaan kepada debitur. 

3. Menurunnya penyaluran pembiayaan. 

4. Terganggunya industri keuangan, 

karena putusan MK tersebut bukan 

hanya berpengaruh bagi industri 

pembiayaan, tetapi juga industri 

perbankan, pegadaian, hingga 

teknologi finansial. 

5. Terganggunya industri otomotif, 

karena menurunnya pembiayaan yang 

dapat berdampak pada perekonomian 

negara. 

6. Berkurangnya kepercayaan investor 

terhadap sektor pembiayaan. 

7. Pemerintah akan semakin sulit untuk 

meningkatkan ease of doing business. 

Hal tersebut kontraproduktif dengan 

agenda untuk mengundang investasi 

masuk ke Indonesia 
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Putusan Mahkamah Konsitutsi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019  terkait 

penafsiran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan 

(3) Undang-undang (UU) Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia memunculkan 

persoalan-persoalan baru dalam eksekusi 

jaminan fidusia oleh pengadilan Putusan 

MK Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia 

Menambah Beban Pengadilan 

Persoalan-persoalan yang muncul ketika 

eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui 

pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Hilangnya sifat kemudahan dari 

eksekusi jaminan fidusia, ketika 

pengadilan menyita barang yang 

menjadi jaminan fidusia, ternyata barang 

itu sudah berada ditangan pihak ketiga, 

maka pihak ketiga tersebut akan 

mengajukan perlawanan atau dikenal 

dengan istilah deden verzet atas dasar 

hak milik 

2. Kemungkinan lelang yang dilakukan 

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan  

Negara dan Lelang (KPKNL) bisa 

digugat sebelum pengumuman atau 

sesudah pengumuman pemenang lelang. 

3. Dalam konteks yang lebih luas misal 

terkait eksekusi pada Hak Tanggungan, 

orang terutama praktisi hukum akan 

berpikir karena adanya putusan MK ini, 

maka akan dicari celah hukum untuk 

mengajukan judicial review dan sangat 

berpotensi untuk dikabulkan oleh MK.  

4. Biaya eksekusi yang mahal, mulai dari 

pemanggilan, pemberitahuan, kemudian 

nanti ketika eskekusi secara fisik 

dilakukan, belum lagi nanti biaya 

pengamanan.  

5. Banyaknya permohonan eksekusi yang 

masuk ke pengadilan sehingga cepat 

lambatnya eksekusi jaminan fidusia 

tergantung dari Sumbar Daya Manusia 

(SDM) yang dimiliki pengadilan. 

 

Ketimpangan relasi kuasa antara 

debitur dan kreditur atas objek jaminan fidusia 

inilah yang coba ditemukan titik singgungnya 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 

Nomor 18/PUUXVII/2019 tersebut. Putusan 

ini mencoba melindungi debitur dari tindakan 

kreditur yang tidak baik (bad faith) vis versa 

putusan ini juga melindungi kreditur dari 

debitur yang tidak baik (bad faith). Adanya 

relasi kuasa yang tidak seimbang antara 

kreditur dan debitur dalam jaminan fidusia 

sejatinya telah melanggar konsep negara 

hukum. Dimana didalam negara hukum salah 

satu cirinya menurut A.V. Dicey adalah 

adanya kesetaraan kedudukan (equality before 

the law). Indonesia adalah salah satu negara 

yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara 

hukum secara eksplisit disebutkan dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga hukum 

harus menjadi panglima dan penegak 

keadilan. Sejalan pula dengan ketentuan 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang 

berbunyi “ segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
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dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinnya”. 

 

G. Kesimpulan 

1. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia 

Pasca Putusan MK Nomor 

18/PUU-XVII/2019  

 Dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

harus berdasarkan mekanisme sesuai 

dengan eksekusi dalam hukum perdata, 

yakni Pertama ada kesepakatan tentang 

cidera janji (wanprestasi) dan debitur 

menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, Kedua, cidera 

janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

kreditur melainkan atas dasar 

kesepakatan antara kreditur dengan 

debitur Ketiga, terhadap jaminan fidusia 

yang tidak ada kesepakatan tentang 

cidera janji dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku 

sama dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap hal ini dengan 

mempertimbangkan prinsip negara 

hukum yang dibangun melalui teori trias 

politica yang membagi kekuasaan 

menjadi tiga bagian kekuasaan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif.  

2.  Kendala  Atas Pengaturan Eksekusi 

Jaminan Fidusia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019   

 Belum adanya harmonisasi 

peraturan perundang undangan terkait 

eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK 

yakni belum adanya aturan aturan pelaksana 

dari Pemerintah terkait Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut yang dapat 

mengakibatkan terjadinya multi tafsir atas 

putusan Mahkamah Konstitusi yakni 

Potensi Ekstensifikasi Pemahaman Pasal 15 

ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM 

BASED INSTRUCTION DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA. 

Ahmad Jauhari 

Abstrak 

Kemampuan literasi menjadi bagian penting dalam tujuan pembelajaran matematika di era 

sekarang, namun pada kenyataanya literasi masih dipandang sebelah mata sehingga proses 

pembelajaran matematika belum sepenuhnya memperhatikan kompetensi literasi. Penelitian 

ini bertujuan unuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa menggunakan 

model Problem Based Instruction dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan dengan model ADDIE. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan lembar 

validasi perangkat pemberalajaran. Hasil Analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 

penggunaan model problem based instruction dengan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan kemampuan literasi matematika . Selain itu, kevalidan perangkat pembelajran 

mulai dari silabus (50,75), RPP (58), LKS (45,25), dan TKLM (35,25) dikategorikan 

memenuhi kriteria baik. Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah khasanah 

keilmuan tentang perpaduan model problem based instruction dengan pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika. 

Kata Kunci: Literasi Matematika, Problem Based Instruction, Saintifik 

Pendahuluan 

Kemampuan literasi matematika 

merupakan suatu kompetensi yang seharusnya tidak 

terpisahkan dengan pembelajaran matematika. 

Namun pada kenyataanya kempuan literasi tidak 

dijadikan sebagai tujuan utama dalam peningkatan 

pembelajaran matematika dalam sistem pendidikan 

di Indonesia. De Lange (2006) menyebutkan bahwa 

kata literasi terkait dengan masalah “nyata”, yaitu 

masalah yang bukan “murni” matematika. 

Kemampuan literasi matematika juga didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memahami dan 

menerapkan pengetahuan dasar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari (Wong, 2005; Ojose, 2011).  

Hasil survey PISA pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia 

masih rendah. Hal ini diperkuat dengan hasil studi 

PISA (the Program for International Student 

Assesment). Menunujukkan Indonesia menempati 

peringkat 64 dari 72 negara peserta PISA (OECD, 

2015).   hasil PISA tersebut menunjukkan siswa 

Indonesia kurang terbiasa dan terlatih dengan 

soal-soal semacam PISA yang membutuhkan 

kemampuan literasi matematika dalam 

penyelesaiannya (Karyadi, 2018 : 32 ) 

Sejalan dengan hasil studi PISA tersebut, 

kemampuan membuat model matematika, 

memberikan alasan dan argumen serta menemukan 

strategi pemecahan masalah pada siswa tergolong 

rendah. Rendahnya kemampuan tersebut karena 

guru lebih banyak memberikan penjelasan materi 

dan minim sekali siswa membangun 

pengetahuannya (Astuti 2018: 69). Sementara 

program-program pendidikan guru harus berjuang 

untuk menyediakan program yang akan 

memungkinkan siswa untuk mengajar dalam 

konteks apapun, cognisance harus diambil 

kebijakan nasional yang membimbing pendidikan 

guru (James, 2013).  
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 Berdasarkan  hasil wawancara lisan 

dengan guru mata pelajaran matematika di MTs 

Yafalah Ginggang, Grobongan dan siswa yang 

telah mempelajari mata pelajaran matematika di 

kelas VIII, pembelajaran matematika di MTs 

Yafalah Ginggang, Grobongan sampai saat ini 

masih menggunakan buku-buku atau bahan ajar 

seadanya. Selain itu,  Pendidik hanya 

menggunakan sebuah buku sebagai satu-satunya 

bahan ajar. Hal ini dikarenakan keterbatasan buku 

referensi di sekolah dan pendidik enggan 

melakukan inovasi sehingga pengorganisasian dan 

penyampaiannya kurang menarik dalam 

pembelajaran matematika Bahan ajar hanya berisi 

ringkasan materi, contoh soal dan latihan-latihan 

soal dalam pembelajaran matematika. Oleh sebab 

itu, pembelajaran literasi matematika menjadi salah 

satu solusi agar siswa mampu menganalisis, 

memberi alasan dan mengkomunikasikan 

pengetahuan dan keterampilan matematikanya 

secara efektif. Dalam proses pembelajaran siswa 

tidak hanya dituntut menghapal rumus dan 

menemukan jawaban akhir dari sebuah soal, tetapi 

siswa diharapkan lebih aktif dalam memahami dan 

berlatih menyelesaikan persoalan pada situasi baru 

pada berbagai konteks sehingga akan meningkatkan 

kemampuan literasi matematika siswa (Hasanah, 

2016:2).  

Penelitian ini bertujuan  meningkatkan 

kemampuan literasi matematika siswa 

menggunakan model Problem Based Instruction 

dengan pendekatan saintifik. Adapun manfaat dari 

penelitian ini secara teoritis adalah dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi pengembangan 

pembelajaran matematika dan menambah kajian 

pembelajaran matematika untuk mengetahui 

strategi kreatif yang diterapkan dalam pembelajaran 

matematika di MTs dan SMP. Sementara itu, secara 

praktis penelitian ini diharapkan dapat 

menumbuhkan motivasi, semangat dan keaktifan 

belajar matematika siswa 

 

Metode 

Desain penelitian yang digunakan adalah Research 

& Development, merupakan penelitian 

pengembangan yang menghasilkan produk dalam 

pendidikan. Metode pengembangan ADDIE 

digunakan dalam pengembangan ini yang meliputi: 

Analysis, Design, development, implementation dan 

evaluation. Populasi yang digunakan dalam uji 

coba adalah semua siswa MTS Yafalah Ginggang 

Grobogan Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel yang 

digunakan adalah Siswa kelas VIII A dan VIII B. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data 

yang digunakan dalam peneitian ini yaitu validasi 

perangkat pembelajaran, instrumen penelitian dan 

analisis hasil uji coba yang meliputi analisis 

kevalidan, kepraktisan dan kevalidan. Adapun ujian 

yang digunakan adalah uji normalitas, 

homogenitas, proporsi,  linear sederhana dan 

N-Gain. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan disampaikan 

temuan-temuan dalam penelitian yaitu validitas 

perangkat pembelajaran dan efektivitas 

implementasi perangkat pembelajaran pada kelas 

uji coba. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam 

pengembangan dan implementasi  pengembangan 

perangkat pembelajaran model Problem Based 

Instruction dengan pendekatan saintific untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematika. 

Pribadi (2011: 125) menyatakan ada lima  fase 

atau tahap dalam model ADDIE yang dilakukan 

secara sistemik dan sistematis. Adapun tahapan 
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yang dilalui untuk mengembangkan LKS sebagai 

berikut: 

1. Analisis (Analysis), dalam hal ini penulis 

melakukan identifikasi tujuan umum 

pembelajaran matematika kelas VII MTS 

Yafalah Ginggang untuk materi bangun ruang 

sisi datar, kemudian melakukan analisis 

kebutuhan berupa penentuan kompetensi dan 

indikator literasi yang harus dicapai oleh 

siswa. 

2. Desain  (Design),  Pada tahapan ini didesain 

perangkat pembelajaran yang berupa LKS, 

RPP dan Silabus yang sudah disesuaikan 

dengan indikator literasi matematika. 

3. Pengembangan  (Development),  Pada 

tahapan ini dikembangkan prototipe 

perangkat pembelajaran dengan model 

problem based instruction dengan pendekatan 

saintifik kemudian penilaian oleh expert 

judgment dalam rangka perbaikan perangkat 

pembelajaran. ada tahap validasi dilakukan 

validasi ahli materi dan ahli media yang 

relevan dengan perangkat pembelajaran pada 

materi bangun ruang sisi datar. Hal ini 

dilakukan berulang-ulang sampai perangkat 

pembelajaran benar-benar valid. 

4. Implementasi   (Implementation),   

Tahapan ini digunakan untuk mengetahui 

kepraktisan dan keefektifan perangkat 

pembelajaran yang sudah dikembangkan dan 

diberi masukan oleh ahli. Selain itu, uji coba 

dilakukan secara terbatas yaitu pada siswa di 

MTS Yafalah Ginggang Kabupaten 

Grobogan. 

5. Evaluasi   (Evaluation),   langkah   terahir   

dari   model   ADDIE,   yaitu melakukan 

evaluasi program pembelajaran dan dilakukan 

analisis terhadap data yang diperoleh dari 

hasil uji coba skala terbatas yang kemudian 

digunakan untuk melakukan perbaikan akhir 

pada perangkat pembelajaran sebelum 

digunakan secara luas. 

Perangkat model pembelajaran problem 

based instruction dengan pendekatan Scientific ini 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah 

proses stimulan dalam peningkatan kemampuan 

literasi matematika. Jika LKS biasanya hanya berisi 

materi dan latihan soal maka LKS problem based 

instruction.  Melalui  pendekatan scientific ini 

dikemas dengan penyajian materi yaitu 

memunculkan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, disajikan pula 

stimulus-stimulus dalam hubungannya dengan 

literasi matematika.  LKS ini juga termasuk dalam 

pengembangan media yang inovatif. Hal ini 

diperkuat dengan hasil observasi ahli media dan 

ahli materi. Hasil observasi ahli media dan ahli 

materi menunjukkan LKS ini memiliki kategori 

penyajian sangat baik.  

Hasil nilai tes kemampuan literasi dari 15 

siswa di kelas ujicoba terdapat 11 siswa telah 

melampaui KKM sebesar 70, sehingga terdapat 

93,3 %  siswa di kelas ujicoba telah mencapai nilai 

KKM. Dari data ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa ketuntasan belajar di kelas ujicoba tercapai. 

Ketuntasan belajar dikatakan baik apabila 

sedikitnya 85% dari jumlah siswa mencapai 

ketuntasan belajar. Apabila ketuntasan mencapai 

70%, maka dikatakan cukup, sedangkan apabila 

mencapai 60% dari jumlah siswa, maka dalam 

kategori cukup (Depdiknas, 2006). Dalam 

penelitian ini karena prosentase ketuntasan 

kemampuan literasi matematika mencapai 93,3 % 

artinya ketuntasan kemampuan literasi matematika 

secara klasikal dalam kategori baik.  

Tujuan penelitian pengembangan 

perangkat pembelajaran matematika tidak sekedar 
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membuat seperangkat pembelajaran. Namun juga 

membuat perangkat pembelajaran dengan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

pendekatan saintifik yang dapat meningkatkan 

literasi matematika siswa. Model pembelajaran 

Problem Based Instruction yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika ini dapat melatih siswa 

dalam mengkonstruksi dan menyelesaikan 

permasalahan matematika yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari sedangkan pendekatan 

saintifik menopang proses pemecahan masalah 

yang ada pada salah satu sintaks model 

pembelajaran Problem Based Instruction.  

Penelitian pengembangan yang dilakukan 

ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran matematika yang valid, praktis dan 

implementasinya efektif. Penelitian pengembangan 

dapat dirancang untuk menghasilkan banyak hasil 

belajar (Plomp 2007 : 18). Beberapa hasil belajar 

yang diharapkan pada penelitian ini meliputi respon 

siswa, dan kemampuan literasi matematika. Ciri 

khusus yang ditampilkan pada penelitian ini adalah 

pengembangan perangkat pembelajaran dengan 

model pembelajaran Problem Based Instruction 

melalui pendekatan saintifik yang dirancang untuk 

peningkatan kemampuan literasi. 

Berdasarkan uraian hasil kegiatan 

validasi sebagaimana telah diuraikan diperoleh 

pendapat validator yang secara umum menyatakan 

bahwa tiap-tiap produk perangkat sudah baik, 

sudah mendekati ideal, sudah sesuai dengan sintak 

model model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan pendekatan saintifik dalam rangka 

peningkatan kemampuan literasi matematika 

Namun masih ada beberapa saran perbaikan untuk 

penyempurnaan perangkat pembelajaran. 

Berdasarkan uraian hasil penilaian perangkat 

pembelajaran diperoleh perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu “valid. Hal ini sejalan dengan 

strategi pengembangan umum yang mengarahkan 

kegiatan penilaian dan pertimbangan ahli sebagai 

suatu siklus sehingga diperoleh prototype yang 

cukup layak diimplementasikan dalam kelas uji 

coba. 

Selain itu, melalui interview ke para ahli 

dinyatakan bahwa secara keseluruhan hubungan 

antara masing-masing perangkat yang 

dikembangkan memenuhi validitas isi. Menurut 

hasil wawancara tentang validitas isi dapat diambil 

kesimpulan bahwa secara umum draft awal 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah 

“baik” memenuhi validitas isi. Validitas isi 

ditentukan pada kebutuhan intervensi terhadap 

materi “bangun ruang sisi datar” dan didasarkan 

pada pengetahuan ilmiah tentang model 

pembelajaran dengan isi rancangan sangat baik 

untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Hasil 

validasi perangkat tersebut telah sesuai dengan 

yang dikemukakan Van Den Akker.,et.,al (1999: 

127) yaitu komponen valid harus berlandaskan 

patokan pengetahuan (content validity) dan semua 

komponen harus secara konsisten dihubungkan satu 

sama lain. 

Hasil uji kevalidan perangkat yang 

dikembangkan untuk masing-masing perangkat 

dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu silabus dalam 

penelitian pengembangan ini berdasarkan format 

baku yang ada dari permendiknas. Namun 

dimodifikasi pada indikator dan kegiatan 

pembelajaran. Pengembangan silabus difokuskan 

pada pengembangan indikator dan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan sintaks Problem 

Based Instruction dan pendekatan saintifik yang 

digunakan dalam pengembangan literasi. 

Format baku dalam silabus yang terdiri 

dari: identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, 
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SK, KD, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar tetap dipertahankan 

dalam perancangan dan penyusunannya 

(Permendiknas No 41 Tahun 2007) (Depdiknas, 

2007). Pengembangan silabus pada penelitian 

pengembangan ini lebih pada penambahan 

langkah-langkah strategi pembelajaran yang 

digunakan yaitu penggunaan model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan pendekatan 

saintifik dan pengembangan evaluasi pembelajaran 

dengan mengukur kemampuan literasi matematis 

siswa.  

Penilaian umum validator dan revisi 

terhadap draf I silabus dalam tahap validasi 

perangkat telah diberikan petunjuk validasi yang 

lebih ditekankan pada aspek pengembangan 

komponen silabus dan bagaimana mengembangkan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematika yang sesuai dengan 

karakteristik kemampuan siswa dan penggunaan 

instrumen penilaian yang sesuai dengan 

pengukuran kemampuan literasi matematika siswa. 

Pada umumnya validator menyatakan 

silabus sangat baik dan dapat digunakan dengan 

revisi sedikit. Hanya perlu penegasan pada contoh 

instrumen penilaian untuk lebih tajam dalam 

menggambarkan tujuan dan kompetensi yang ingin 

dicapai serta relevansi dengan indikator literasi 

matematiknya. Sebagai tindak lanjut silabus telah 

diperbaiki berdasarkan masukkan validator. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, 

sekolah, mata pelajaran, dan sebagainya 

(Depdiknas, 2008:2). RPP merupakan panduan 

langkah-langkah yang akan dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajaran yang disusun dalam 

skenario kegiatan (Trianto, 2007:71). Pada 

umumnya validator menyatakan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran sangat baik dan dapat 

digunakan dengan revisi sedikit. Masukan validator 

tentang perlunya penegasan dengan sintak model 

PBI sebagai tindak lanjut RPP telah diperbaiki 

berdasarkan masukan dari validator. 

Lembar Kegiatan Siswa Pada umumnya 

validator menyatakan Lembar Kegiatan siswa 

sudah baik dan dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. Beberapa saran dari validator adalah tentang 

aktivitas siswa yang ada pada lks belum mengarah 

pada indikator literasi matematika, beberapa 

kalimat dalam lks masih ambigu. Saran validator 

sejalan dengan pernyataan Sudjana (2013:8) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif 

apabila penerima pesan (siswa) dapat memahami 

makna yang dipesankan oleh pendidik. Oleh karena 

itu diharapkan pendidik memberikan penjelasan 

konsep materi yang tersusun (terkonstruk) dengan 

baik dan jelas untuk membantu memahami makna 

yang disampaikan sebagai tindak lanjut LKS telah 

diperbaiki berdasarkan masukan dari validator. 

Tes Kemampuan Literasi Matematika 

menggunakan instrumen tes yang dihasilkan 

sebelum di ujicobakan perlu dipastikan bahwa 

instrumen tes memenuhi validitas, reliabelitas,  

tingkat kesukaran ada keseimbangan (merata) dan 

memiliki daya pembeda baik. Instrumen tes yang 

dibuat pada penelitian pengembangan ini adalah 

Tes Kemampuan Literasi Matematika.  

Tes kemampuan literasi ini dirancang 

untuk mengukur tujuan khusus tertentu yaitu 

kemampuan literasi matematika yang sejajar 
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dengan materi pembelajaran bangun ruang sisi 

datar. Menurut Arikunto (2006 : 67) sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi 

atau isi pelajaran. Instrumen TKLM yang dibuat 

dapat dikatakan telah memenuhi validitas isi, selain 

itu butir-butir soal telah dibuat untuk mengukur 

tujuan instruksional khusus, sebagaimana telah 

dieksplisitkan dalam kisi-kisi penulisan soal.  

Hasil validasi butir soal ini tidak bertentangan 

dengan Sugiyono (2010 : 90)  yang menyebut soal 

mudah tidak harus dibuang karena dapat 

membangkitkan motivasi siswa. Sedangkan 

kualitas daya beda pada tiap butir soal dalam 

kategori minimal cukup baik. Dengan nilai 

pembeda setidaknya lebih dari 0, maka soal telah 

mampu membedakan antara siswa pada kelompok 

bawah dengan siswa pada kelompok atas. 

Pembahasan Hasil  Uji Kepraktisan 

Perangkat Pembelajaran dilakukan dengan lembar 

pengamatan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan pendekatan 

saintifik dalam kategori baik dan sangat membantu. 

Angket tanggapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran juga rata-rata senang dan berminat. 

Kondisi ini merupakan modal yang bagus untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan secara nyata ada 

keberhasilan proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan pendekatan saintifik. Keberhasilan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan pendekatan 

saintifik dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa, hal ini diakibatkan dari adanya 

desain pembelajran yang mengacu pada proses 

pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan 

sintaks PBI yang memberikan kebebasan pada 

siswa dalam mengekspresikan pendapat mereka 

dalam emecahkan setiap permasalahan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Budiono 

& Wardono (2014:218) dengan pembelajaran yang 

berbasis masalah dapat meningkatkan ketuntasan 

klasikal siswa. Selain itu pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah 

misalnya model pembelajaran Problem Based 

Instruction akan sangat efektif dalam meningkatkan 

kemampuan literasi. Hal ini sejalan dengan Novalia 

(2017: 231) yang menyatakan bahwa kemampuan 

dasar literasi matematika siswa akan berpengaruh 

pada penguasaan konsep dan berdampak pada 

ketuntasan klasikal dari suatu pembelajaran 

matematika di dalam kelas. 

Pembahasan dengan uji pengaruh yang 

dilakukan dengan uji regresi untuk melihat 

seberapa besar pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

pendekatan saintifik terhadap kemampuan literasi 

matematika. Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan pendekatan saintifik 

mempengaruhi kemampuan literasi matematika 

sebesar 60 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain 

seperti kebiasaan belajar, keadaan sosial, tingkat 

intelegensi dan lain-lain. 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, 

terlihat bahwa ada pengaruh yang signifikan untuk 

penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan pendekatan Scientific terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa. Hal ini 

terlihat pula dari nilai tes kemampuan literasi 

matematika dan observasi pada kelas uji coba yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Instruction. 

Siswa yang mengikuti proses pebelajaran 

berdasarkan sintaks Problem Based Instruction 
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dengan baik maka kemampuan literasinya akan 

baik pula, demikian sebaliknya. 

Berdasarkan Uji Gain Kemampuan 

Literasi Matematika siswa mengalami peningkatan 

sebesar 0,60 dalam kategori sedang. Berdasarkan 

angket yang diberikan kepada siswa sebelum 

pembelajaran diperoleh rata-rata 72 setelah 

menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan pendekatan Scientific rata-rata 

meningkat menjadi 84, artinya ada peningkatan 

sebesar 12 poin. Hasil angket tersebut diperdalam 

lagi dengan menggunakan lembar pengamatan yang 

dilakukan oleh observer. sebesar 0,65 dalam 

kategori sedang. Literasi matematika siswa 

mengalami peningkatan, berdasarkan angket yang 

diberikan kepada siswa sebelum pembelajaran 

diperoleh rata-rata 72 setelah menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

pendekatan saintifik rata-rata meningkat menjadi 

84, artinya ada peningkatan sebesar 12 skor 

rata-rata angket literasi matematika yang diisi oleh 

siswa. Hasil angket tersebut diperdalam lagi dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang dilakukan 

oleh observer.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa dengan menggunakan model 

Pembelajaran Problem Based Instruction yang 

dilakukan setiap tatap muka terhadap 6 siswa, 2 

siswa dari kelompok bawah, 2 siswa dari kelompok 

tengah, dan 2 siswa dari kelompok atas, pada 

pertemuan I dengan skor maksimal 4 didapat 

rata-rata skor sebesar 3, sehingga 

sekurang-kurangnya 65% siswa cukup aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Problem Based Instruction. Pada pertemuan II 

dengan skor  maksimal 4 didapat rata-rata skor 

sebesar 3,6, sehingga sekurang-kurangnya 70% 

siswa cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran 

model pembelajaran Problem Based Instruction. 

Pada pertemuan III dengan skor  maksimal 4 

didapat rata-rata skor sebesar 2,8, sehingga 

sekurang-kurangnya 70% siswa cukup aktif dalam 

kegiatan pembelajaran Problem Based Instruction. 

Menurut Holm (2011) Peranan model pembelajaran 

Problem Based Instruction lebih kepada efektifitas 

dan aktivitas proses pembelajaran matematika. 

Sejalan dengan penelitian Rochmad 

(2017: 231) yang menyatakan bahwa ketrampilan 

merumuskan situasi secara matematika, 

ketrampilan menerapkan konsep, fakta, prosedur 

dan penalaran matematika serta ketrampilan 

menginterpretasikan, menggunakan dan 

mengevaluasi hasil matematika menjadi kunci 

dalam peningkatan kemampuan literasi 

matematika. Hal ini juga diperkuat dengan 

penelitian Jamie Cowell (2016) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah akan sangat 

membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswanya, ini terjadi karena 

keleluasan siswa dalam mengembangkan proses 

berpikir diutamakan dalam pembelajaran berbasis 

masalah. 

Dari Pembahasan diatas salah satu  model 

pembelajaran yang telah terbukti berhasil 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

selama kegiatan pembelajaran  matematika adalah 

model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based instruction) dengan pendekatan scientific. 

Pendekatan scientific dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik 

dalam  mengenal, memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi 

bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik 

dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 
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Manfaat dari penelitian ini secara teoritis 

adalah dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

pengembangan pembelajaran matematika dan 

menambah kajian pembelajaran matematika untuk 

mengetahui strategi kreatif yang diterapkan dalam 

pembelajaran matematika di MTs dan SMP. 

Sementara itu, secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, 

semangat dan keaktifan belajar matematika siswa 

 

Simpulan 

Perangkat Pembelajaran dengan model 

pembelajaran problem based instruction dengan 

pendekatan scientific dapat meningkatkan 

kemampuan literasi matematika dengan persentase 

kenaikan 65%. Pada siswa Kelas VIII MTs Yafalah 

Ginggang Gubug  Grobogan. Perangkat 

pembelajaran dengan model problem based 

instruction dengan pendekatan scientific pada 

materi bangun ruang sisi datar valid digunakan 

berdasarkan validasi ahli materi dan media. 

Pembelajaran matematika siswa menggunakan 

model pembelajaran problem based instruction 

dengan pendekatan scientific pada materi bangun 

ruang sisi datar memenuhi kepraktisan dan 

keefektifan. Berdasarkan Uji Gain, Kemampuan 

Literasi Matematika siswa mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 0,60 atau 60 %. 
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Abstrak 

Saat ini terjadinya revolusi industri ke-4 menjadikan kemajuan akan teknologi khususnya 

dalam perkembangan bidang komunikasi sangatlah pesat, sekaligus membawa efek positif dan 

negatif bagi manusia. Ditambah berdampingan dengan perkembangan masyarakat moderasi yang 

semakin pluralis dan homogennya khususnya muslim membuat terbantunya dalam mendapatkan 

informasi ke-Islam-an melalui media digital, termasuk dakwah dan si’ar agama yang dimana dapat 

diakses kapan saja, melalui apa saja dan banyak orang dari berbagai tempat di dunia. Namun, 

dengan adanya fenomena revolusi ini juga, juga mempengaruhi akan penggunaan khususnya 

sosial media saat ini. Masyarakat dituntut harus bisa menyikapinya dengan baik, karena yang 

terjadi saat ini adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan begitu cepat namun 

masyarakat yang terlibat memiliki pemikiran yang terkadang belum dapat menerima itu. Informasi 

tersebut masih seringkali tidak diteliti terlebih dahulu akan kebenarannya, sehingga menjadikan 

sebuah kajian yang sampai pada masyarakat menjadi multi persepsi dan pemikiran masyarakat 

menjadi berbagai persepsi sesuai dengan cara menanggapinya masing-masing. Maka dari itu, 

penelitian ini menjawab pertanyaan akan tentang metode dakwa dan relevansinya dengan era 

revolusi industri 4.0 khususnya pada media. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan studi pustaka. Riset ini menemukan tiga metode dakwah secara garis besar. Pertama, 

dakwah dengan tulisan. Kedua, metode dakwah secara verbal. Ketiga, dakwah dengan perbuatan. 

Tiga metode itu relevan digunakan di era revolusi industri 4.0 yang berciri masifnya penggunaan 

jalur digital untuk berdakwah. 

 

Kata kunci: dakwah, revolusi industri, media sosial  

 

A. Pendahuluan 

 Perkembangan akan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sekarang ini tidak bisa dihindari 

dari kehidupan masyarakat, terutama dalam 

konteks masyarakat perkotaan dan juga bahkan 

saat ini bagi masyarakat pedesaan. Menurut Siti, 

“… dulu mereka (masyarakat pedesaan) 

dikatakan masyarakat yang tertinggal dalam 

masalah teknologi dan informasi, untuk hari ini 

tidaklah demikian”. Dalam konteks ini, 

kehadiran internet yang memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan segala bentuk 

informasi, baik dalam maupun luar negeri. 

Internet merupakan sesuatu hal yang tidak asing 

bagi masyarakat modern Indonesia saat ini. 

Sebelumnya, internet hanya digunakan untuk 

bertukar informasi melalui e-mail, chatting dan 

untuk mencari informasi dengan menelusuri di 

mesin pencari seperti google atau biasa oran 

menyebutnya “browsing” ataupun “googling”. 

Sekarang internet sudah dipakai untuk berbagai 

macam bahkan semua hal, baik dari segi 

entertaiment atau hiburan, shopping atau 

berbelanja, bekerja, dan bahkan untuk belajar 

khususnya ilmu-ilmu seperti agama dan 

sebagainya. Ada beberapa manfaat yang bisa 

dirasakan masyarakat dari adanya 
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perkembangan teknologi. Diantaranya dalam 

bidang pendidikan sekarang, karena pandemi 

COVID ini, muncul perilaku atau behaviour 

baru untuk belajar dengan media daring antara 

guru dan juga murid.  Dalam bidang ekonomi 

atau bisnis, adanya sebuah layanan e-commerce 

yang dimana sekarang munculnya siklus baru 

yang dimana pihak konsumen atau masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Sekarang orang tidak perlu lagi untuk datang 

suatu tempat untuk berbelanja atau memenuhi 

kebutuhannya, tinggal adanya smartphone, 

maka barang atau kebutuhan dapat sampai ke 

rumah atau tempat yang dituju dengan 

dilakukan pengiriman. Pihak pelaku usaha pun 

tanpa perlu harus modal besar untuk misalkan 

membuka toko, cukup menjualkan barang yang 

ingin ditawarkan pada pasaran dan dilihat oleh 

calon konsumen. Begitu juga bidang-bidang 

lainnya seperti kesehatan, bahkan dalam bidang 

keagamaan. 

 Dari konsep diatas, maka muncul 

paradigma akan pola yang muncul pada 

lingkungan masyarakat, yaitu budaya 

konsumtif. Dari budaya konsumtif ini tanpa 

disadari telah mengubah manusia itu sendiri 

sebagai komoditas sosial. Seperti dikutip 

Yovantara, “…  dalam masyarakat yang 

berorientasi pasar atau masyarakat konsumsi, 

umumnya memiliki cara pandang yang berbeda 

terhadap dunia, termasuk juga agama”. Dalam 

masyarakat dengan pola konsumtif, agama 

bukan lagi sekedar sumber nilai dalam pedoman 

hidup dan  pembentukan gaya hidup yang 

agamis, melainkan sudah lebih kepada 

instrument bagi gaya hidup itu sendiri. Agama 

kemudian beralih menjadi tidak lebih berperan 

sebagai sebuah simbol untuk melakukan 

identifikasi terhadap seseorang atau 

sekelompok orang atau masyarakat. Sehingga 

agama pun telah  menjelma menjadi modal 

bagi media untuk pencarian status dan 

keuntungan semata. Menurut Fakhruroji, “… 

pada akhirnya, agama telah diperlakukan seperti 

halnya barang-barang yang telah diambil-alih 

oleh pasar untuk dikelola sedemikian rupa 

sehingga memiliki nilai jual.”.  

 Pernyataan ini didasari dengan ada 

common sense mengenai akan masa depan 

dakwah dan agama itu sendiri dalam suatu 

masyarakat industri, sebagaimana yang 

dicerminkan dalam percakapan bahwa 

industrialisasi dan modernisasi merupakan 

ancaman terhadap religiusitas. Seperti yang 

dikatakan Ronald, “ … itu tidak berlaku bagi 

agama Islam, bagi agama dunia termasuk agama 

lainnya seperti Kristen, Katolik, dan lainnya  

juga mengalami kemerosotan dalam masyarakat 

industri.”. Meskipun penilaian itu sering disertai 

dengan banyak contoh kasus, namun tidak 

berarti ini mengandung kebenaran yang bersifat 

menyeluruh atau universal. Perubahan sosial 

tersebut yang menyertai proses industrialisasi 

telah terpengaruhi secara negatif dalam 

kehidupan beragama. Dalam masyarakat 

industri, peranan unit dan organisasi kerja 

ataupun produksi semakin menggeser peranan 

akan keluarga, suku, agama, dan sebagainya. 

Pergeseran religiusitas dalam hidup 

bermasyarakat industri itu sendiri disebabkan 
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oleh semakin dominannya skan peranan dalam 

ilmu pengetahuan dan proses industrialisasi 

tersebut telah membawa serta menurunnya 

religio-magisme yang dimana untuk sebagian 

masyarakat, merupakan religiusitas itu sendiri. 

Karena itu, bagi mereka industrialisasi 

memerosotkan religiusitas. Tetapi, bagi 

masyarakat lain, industrialisasi dan modernisasi 

mungkin justru menopang dan meningkatkan 

religiusitas. 

 Contoh sederhananya adalah instrumen 

untuk memberantas hama tanaman, dalam suatu 

masyarakat industri telah disediakan oleh ilmu 

dan teknologi, misalnya dalam bentuk contoh 

insektisida. Maka orang akan semakin 

berkurang mendekati Tuhan dalam bentuk 

contohnya adalah doa dengan tujuan agar 

tanamannya di sawah tidak terkena hama; ia 

mungkin akan berpindah dari religiusitas 

berdimensi cultural instrumental ke cultural 

consumatory, dimana ia melihat ibadah sebagai 

tujuan pada dirinya sendiri yang menjadi 

sumber kebahagiaan. Maka dari itu, untuk  

menjadi semakin murni diperlukan Pendidikan 

keagamaan dalam upaya penanaman iman 

dalam masyarakat industri dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara, diantaranya 

adalah dengan kegiatan Dakwah islāmiyyah 

yang dimana Dakwah dulu merupakan tugas 

utama para Nabi dan Rasul. Dengan mengajak 

manusia untuk beriman dan menyembah hanya 

kepada Allah Subhanahu wata’ala. Seperti 

yang diperhitungkan, kurang lebih selama 23 

tahun lamanya Nabi Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam menjadi rasul selama itu pula 

beliau melakukan kegiatan dakwah dengan 

banyak metode dan teknik 

  Menurut Sumardi, “… secara 

etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab 

yaitu da’a, yad’u, dakwatan, yang dimana 

berarti memanggil, mengundang atau mengajak. 

Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah 

perintah atau seruan kepada sesama manusia 

untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah 

Subhanahu wata’ala. yang benar.”. Beliau 

menambahkan, “… dakwah adalah menyeru 

manusia kepada kebajikan dan melarang 

kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia 

dan akhirat”. Dakwah merupakan suatu proses 

yang berkesinambungan yang ditangani oleh 

para pengemban dakwah untuk merubah 

sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan 

allah,dan secara bertahap perikehidupan yang 

Islami. Suatu proses yang berkesinambungan 

adalah suatu proses yang bukan incidental atau 

kebetulan, melainkan proses yang benar-benar 

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara terus menerus oleh para pengemban 

dakwah dalam rangka mengubah perilaku 

sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan 

yang telah dirumuskan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Industrialisasi Media 

 Menurut Badudu, “… masyarakat (sebagai 

terjemahan istilah society) adalah 

sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup atau semi terbuka, 

dimana sebagian besar interaksi adalah 

antara individu-individu yang berada dalam 

kelompok tersebut.”. Sebagaimana yang 
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telah dijelaskan dalam fokus penelitian, 

Masyarakat berarti kumpulan individu yang 

menjalin kehidupan bersama sebagai satu 

kesatuan yang besar yang saling 

membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama 

sebagai kelompok. Abstraknya, sebuah 

masyarakat adalah suatu jaringan 

hubungan-hubungan antar entitas-entitas, 

dan umumnya, istilah masyarakat digunakan 

untuk mengacu pada sekelompok orang 

yang hidup bersama dalam satu komunitas 

yang teratur. Dari pernyataan diatas maka 

masyarakat industri adalah masyarakat yang 

menjalankan aktivitas dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi 

modern, bentuk kongkrit masyarakat 

industri dapat dilihat pada negara-negara 

maju, seperti Amerika, Jepang dan lainnya. 

Dari masuknya kehidupan akan 

bermasyrakat industri, muncul era baru yang 

disebut dengan era informasi. Era ini adalah 

era yang dimana setelah teknologi modern 

telah teredia, maka selanjutnya adalah 

sumber data yang diolahnya adalah 

informasi seperti transmisi data, perangkat 

lunak dan keras. Perubahan dari masa 

msyarakat industri menuju masyarakat 

informasi begitu cepat membuat terjadinya 

perubahan yang sangat signifikan terhadap 

kehidupan manusia. 

 Manusia cenderung bersifat dinamis. 

Selalu ada perubahan yang terjadi pada diri 

manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan 

hidup sementara sumber daya alam yang 

tersedia semakin menipis dan lahan kerja 

yang tidak memadai, keterbatasan lahan 

perkotaan untuk migrasi, pemerataan 

pembangunan dan penghematan biaya 

produksi menyebabkan munculnya 

keinginan untuk menciptakan satu hal baru 

yang dapat meningkatkan taraf hidup 

menjadi lebih baik dengan mengubah pola 

hidupnya. 

 Secara bahasa (KBBI), media adalah 

sebuah alat atau sarana komunikasi seperti 

contoh koran, majalah, radio, televisi, film, 

poster, dan spanduk. Media juga berarti 

perantara atau penghubung. Online dalam 

bahasa Indonesia disebut daring, itu lah 

kenapa media online bisa disebut juga media 

daring. “Daring” artinya “dalam jaringan”, 

itu artinya segala sesuatu yang terhubung 

melalui jejaring komputer, internet, dan 

sebagainya. Dengan demikian secara 

bahasa, media online atau media daring 

adalah sebuah  media yang dimana terdapat 

atau menggunakan akses jaringan atau yang 

terhubung melalui jejaring komputer dan 

internet. Pengertian media online secara 

umum meliputi semua jenis situs website 

dan aplikasi, termasuk situs berita, situs 

perusahaan, web lembaga/instansi, situs 

jualan seperti e-commerce atau online store, 

media sosial, blog, email, forum, WhatsApp, 

Line, dll. Dlam konteks komunikasi massa, 

media online adalah media massa atau 

media jurnalistik/media pers yang tersaji di 

internet secara online, khususnya situs berita 

atau news site atau portal berita  atau news 

portal. Media Online dalam konteks 
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komunikasi massa disebut juga media siber 

atau cyber media. 

 Dalam media online ini ada beberapa 

karakteristik yang sangat menggambarkan 

dari media online tersebut, diantaranya 

adalah 1) Dengan kehadiran media online 

untuk mempercepat publikasi dan distribusi 

informasi ke publik dengan jangkauan 

global dalam waktu bersamaan. 2) 

Pembaruan (updating) informasi dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat, baik 

berupa koreksi substansial (isi, data) dan 

redaksional (tata bahasa), maupun berupa 

perkembangan tebaru sebuah isu atau 

peristiwa. 3) Keunggulan media online ini 

yang paling membedakannya dengan media 

konvensional adalah dengan adanya 

interaksi antara redaksi dengan pembaca dan 

antar-pembaca. Dengan karakteristik ini 

media online bersifat dua arah dan egaliter. 

Berbagai fitur seperti kolom komentar, 

chatroom, dan social share memungkinkan 

pembaca dapat menyampaikan secara 

langsung koreksi, keluhan, saran, atau 

tanggapan dan bisa langsung dibalas. 4) 

Memberikan peluang kepada setiap 

pembaca hanya mengambil informasi yang 

relevan bagi dirinya dan menghapus 

informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi 

selektivitas informasi dan sensor berada di 

tangan pengguna (self control). Pembaca, 

pengguna, atau penunjung bebas 

mengonsumsi informasi mana saja yang 

dianggap penting atau menarik. 5) Media 

online tidak dibatasi halaman atau waktu  

atau durasi seperti pada media cetak dan 

media penyiaran yang dimana memiliki 

waktu yang diistemewakan atau bisa disebut 

prime time dan adanya istilah tenggat waktu 

atau bisa disebut dengan deadline. Media 

online bisa mempublikasikan berita 

sebanyak-banyaknya dan 

sepanjang-panjangnya. 6) Setiap data dan 

informasi yang disajikan dapat dihubungkan 

dengan sumber lain yang juga berkaitan 

dengan informasi tersebut atau 

disambungkan ke bank data yang dimiliki 

media tersebut atau dari sumber-sumber 

luar. 7) Media online dapat menyajikan 

berita berupa teks, suara (audio), 

gambar/foto, dan video sekaligus. 

Karakteristik ini juga menjadi sebuah 

keunggulan media online dibandingkan 

media konvensional. 

2. Konsep Dakwah 

 Dakwah menurut bahasa memiliki makna 

yang bermacam-macam.  Kata dakwah 

berasal dari bahasa Arab yaitu dalam bentuk 

fi’il Madī  دَْعَوة (ism mashdar) dan يَدْعُو ( fi’il 

Mudari’) yang artinya sangat bergantung 

pada penggunaannya di dalam struktur 

kalimat. عاد  ,bisa berarti memanggil يذعى – 

atau menyeru . Dan pada surat Yunus ayat 

24, yaitu: 

 ُُ ّلَل ا و َو عُ ْ د َ ىُ  ي َ ل ِ ارُِ إ َ مُِ د ََل سَ ل ي ا ِد هْ َ ي نُْ َو ءُُ مَ ا شَ َ  ي

ىُ  َ ل ِ طُ  إ ا َر مُ  ِص ي ِ ق َ ت سْ  مُ

“Allah menyeru (manusia) ke darussalam 

(surga), dan menunjuki orang yang 

dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus 

(Islam)”.  
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Dan didalam surat Al-Rum ayat 25 juga 

disebutkan: 

نُْ ِم هُِ َو ِ ت ا َ ي َنُْ آ ومَُ أ ُ ق َ ءُُ ت ا مَ سَ ل ضُُ ا َْر ْْل ا هُِ َو ِر َْم أ ِ  ب

ُ ُمَُ ۚ  ا ث َ ذ ِ مُْ إ كُ ا عَ َ ة ُ د َو عْ َ نَُ د ِضُ ِم َْر ْْل ا ا َ ذ ِ ُمُْ إ ت ْ ن َ  أ

ونَُ جُ ُر َْخ  ت

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah berdirinya langit dan bumi dengan 

iradat-Nya. Kemudian apabila Dia 

memanggil kamu sekali panggil-(an) dari 

bumi, seketika itu  kamu keluar”. . عاد  يدع - 

bisa juga dengan maksud permohonan atau 

doa, seperti yang tertulis pada surat 

Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi: 

ا َ ذ ِ إ كَُ َو َ َل أ ي سَ ادِ َ ب ِي عِ ن  ِي عَ ن  ِ إ َ يبُ  ف ِر َ  ۚ ُ ق

يبُُ ُِج َُ أ ة َو عْ َ اعُِ د َ د ل ا ا َ ذ ِ انُِ إ عَ َ وا ۚ ُ د ُ ب ي َِج ت سْ َ ي ْ ل َ  ف

ي وا لِ ُ ن ِم ْؤ ُ ي ْ ل َُ بِي َو ل َ ع َ مُْل ُونَُ هُ د شُ ْر َ  ي

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu tentang Aku, maka , bahwasanya 

Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdo'a apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah 

mereka itu memenuhi  dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 

selalu berada dalam kebenaran”. 

 Dan dalam surat Al-Ra’ad ayat 14 juga 

disebutkan bahwa: 

ُُ ه َ ُُ ل ة َو عْ َ ق ُِ د حَ ْ ل ينَُ ۚ ُ ا ذِ َ ل ا ونَُ َو عُ ْ د َ نُْ ي هُِ ِم ِ ون ُ  د

ونَُ َلُ ُ ب ي َِج ت سْ َ مُْ ي هُ َ ءُ  ل ْي شَ ِ َلُ ب ِ طُِ إ اسِ َ ب هُِ كَ يْ َ ف  كَ

َى ل ِ ءُِ إ ا مَ ْ ل غَُ ا ُ ل ْ ب َ ي ِ ُُ ل ه ا َ ا ف مَ وَُ َو هُِ هُ ِغ ِ ل ا َ ب ِ ُ ب ا ۚ  مَ  َو

ءُُ ا ُعَ ينَُ د ِر ِ ف ا كَ ْ ل َلُ ا ِ لُ  فِي إ ََل  ضَ

“Hanya kepada Allah  do'a yang benar. 

Dan berhala-berhala yang mereka sembah 

selain Allah tidak dapat mengabulkan apa 

pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti 

orang  yang  membukakan kedua telapak 

tangannya ke dalam air agar (air) sampai  

ke mulutnya, padahal air itu tidak akan 

sampai ke mulutnya . Dan do'a  

orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia 

belaka”. 

 Menurut Ibnu Manzhur, dakwah dapat 

berati juga, “… menegaskan atau membela, 

baik terhadap yang benar ataupun yang 

salah, yang positif ataupun yang negatif.”. 

Atau menurut Fairuzabadi, “… Dakwah bisa 

berarti Suatu usaha berupa perkataan 

ataupun perbuatan untuk menarik seseorang 

kepada suatu aliran atau agama tertentu.”.  

Secara terminologi, para ulama berbeda 

pendapat dalam menentukan dan 

mendefinisikan dakwah. Hal ini dikarenakan 

perbedaan mereka dalam memaknai dan 

memandang kalimat dakwah. Seperti yang 

diungkapkan oleh Muhammad Abu al-Futuh 

dalam kitabnya al-Madkhal ilā ‘ilm 

al-Da’wah, bahwa dakwah adalah 

menyampaikan (at-Tablīgh) dan 

menerangkan (al-bayān) apa yang telah 

dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam . Seperti yang dikutip oleh 

Zakaria, “… Muhammad al-Khaydar 

Husayn dalam kitabnya al-Da’wah ilā 

al-Islah mengatakan bahwa dakwah adalah 

mengajak kepada kebaikan dan petunjuk, 

serta menyuruh kepada kebajikan (ma’ruf) 

dan melarang kepada kemungkaran agar 

mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Dari sekian definisi dakwah yang telah 

diuraikan, penulis melihat bahwa para ulama 
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sepakat tentang dakwah sebagai suatu 

kegiatan untuk menyampaikan dan 

mengajarkan ajaran agam Islam serta 

mempraktekkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Sebagaimana dikutip dari Achmad 

Amrullah, “… Islam sebagai agama risalah, 

di antaranya adalah mewajibkan umatnya 

untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar dalam arti yang luas yang 

dinamakan dakwah. Ditambahkan Natsir 

bahwa, “… para ulama sepakat bahwa 

dakwah islam adalah wajib hukumnya, 

tetapi mengenai klasifikasi wajibnya ada 

yang berbeda pendapat, yaitu wajib ‘ain 

artinya kewajiban seluruh umat manusia 

(muslim) dalam keadaan dan situasi apapun. 

Pendapat yang kedua yaitu wajib Kifayah 

artinya hanya diwajibkan atas sebagian umat 

islam yang mengerti akan pengetahuan 

agama Islam.”.  Meskipun ada 2 (dua) 

pendapat ulama yang menetapkan tentang 

hukum dakwah Islam, yaitu wajib ‘Ain dan 

wajib Kifayah, tetapi menurut hemat penulis 

mengingat akan pentingnya kegiatan 

dakwah Islam dan implementasinya dalam 

kehidupan keagamaan umat Islam, maka 

bagi penulis hukum dakwah Islam adalah 

wajib ‘Ain sebagaimana yang telah 

diperintahkan di dalam kitab suci Al-Quran. 

 Unsur-unsur dakwah bisa disebut juga 

dengan komponen-komponen dakwah. 

Setiap unsur-unsur dakwah saling terkait 

antara yang satu dengan yang lain. Seorang 

da’i yang terkenal sekalipun jika salah 

dalam penggunaan metode dalam 

berdakwah, maka kegiatan dakwah yang 

dilakukannya tidak akan berhasil dengan 

baik. Demikian juga metode yang baik jika 

tidak didukung dengan materi yang baik 

pula maka dakwah islam juga tidak akan 

baik, dan begitu seterusnya sebab 

keberhasilan dakwah harus ditunjang oleh 

beberapa unsur yang saling melengkapi baik 

pribadi da’i, materi yang disampaikan, 

metode yang digunakan dan juga objek 

dakwah itu sendiri. Dalam konteks ini, 

dakwah sebagai sebuah syiar adalah 

bagai–mana membangunkan imajinasi 

manusia tentang ajaran Islam, menyangkut 

perasaan, logika, serta keyakinan. 

Bagaimana membentuk cara pandang 

tentang dunia, tentang hidup, dan tentang 

perjalanan kehidupan manusia dan alam. 

Cara pandang ini diperlukan untuk 

membangun kesadaran umat manusia yang 

menjadi obyek dakwah, sehingga 

menumbuhkan kesadaran untuk patuh 

terhadap aturan-aturan agama yang nota 

bene adalah aturan Tuhan. 

 Tercapainya tujuan dakwah dalam Islam 

maka diperlukan suatu konsep dengan 

dibentuknya adanya sutau strategi dakwah. 

Dijelaskan bahwa strategi dakwah 

merupakan sebuah konsep kegiatan yang 

dirancang dengan matang dalam 

menentukkan metode, pesan, dan pilihan 

media yang akan digunakan dalam 

menyampaikan dakwah. Media dakwah 

dapat diartikan sebagai alat yang digunakan 
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untuk mencapai sasaran agar tujuan dakwah 

dapat tercapai dengan baik. Seorang muslim 

bertanggungjawab penuh untuk dapat 

melangsungkan kegiatan dakwah dan 

keilmuan dakwah serta berperan dalam 

menyiarkan ajaran Islam, dengan 

menggunakan metode atau cara dakwah 

yang dijalaninya. Seperti firman Allah 

dalam surat An-Nahl ayat 125 yang 

berbunyi 

عُُ ْ د ىُ  ا َ ل ِ يلُِ إ ِ ب كَُ سَ ِ ب  ةُِ َر َم كْ ِح ْ ل ا ِ ةُِ ب ظَ ِع ْو َم ْ ل ا  َو

ةُِ َ ن سَ حَ ْ ل لُْ ۚ ُ ا دِ ا جَ مَُْو تِي هُ َ ل ا ِ يَُ ب نُُ هِ سَ َْح ُ أ نَُ ۚ  ِ  إ

كَُ َ ب وَُ َر مُُ هُ َ ل َعْ نُْ أ مَ ِ لَُ ب نُْ ضَ هُِ عَ لِ ي ِ ب وَُ ۚ ُ سَ هُ  َو

مُُ َ ل َعْ ينَُ أ دِ َ ت هْ مُ ْ ل ا ِ  ب

“Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai 

Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan 

dan nasihat pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka (yang Engkau 

serukan itu) dengan cara yang baik; 

Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang 

lebih mengetahui akan orang yang sesat dari 

jalannya, dan Dia lah jua yang lebih 

mengetahui akan orang-orang yang 

mendapat hidayah petunjuk.”. 

  Aktivitas dakwah pada awalnya 

hanyalah merupakan tugas sederhana yakni 

kewajiban untuk menyampaikan apa yang 

diterima dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam. Dakwah dapat dilakukan oleh 

siapa saja dalam bentuk yang sangat 

sederhana. Sejalan dengan perputaran masa 

dan pergantian waktu, perkembangan 

masyarakat yang semakin meningkat, 

tuntutan yang semakin beragam, membuat 

dakwah dituntut untuk dilakukan secara 

modern. Menurut Yunan, “… untuk itu 

diperlukan individu atau sekelompok orang 

yang secara terus-menerus mengkaji, 

meneliti dan meningkatan aktivitas dakwah 

secara profesional.”. Kenyataan itu selalu 

menantang untuk merumuskan strategi baru 

dalam menjawab setiap persoalan yang 

muncul di masyarakat. Persoalan dan 

tantangan tidak akan pernah final (al-nusus 

qad intahat wa al-waqa’i la tantahī). Dai 

sebagai pilar pelopor perbaikan umat harus 

memiliki sikap kreatif dan inovatif dalam 

menghadapi setiap tantangan yang muncul 

di masyarakat. Ketika dakwah dipahami 

sebagai transformasi sosial maka aktivitas 

dakwah harus bersentuhan dengan 

teori-teori perubahan sosial yang 

mengasumsikan terjadinya progress 

(kemajuan) dalam masyarakat. Gagasan 

tentang kemajuan muncul dari kesadaran 

manusia tentang diri sendiri dan alam 

sekitarnya. Dalam konteks ini, realitas 

aktivitas dakwah dihadapkan pada nilai- 

nilai kemajuan yang perlu direspon, 

diberikan nilai, diarahkan, dan 

dikembangkan ke arah yang lebih 

berkualitas. 

 

C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Fokus penulis dari 

penelitian ini adalah penggambaran mengenai 

sebuah proses, bentuk, fungsi, prosedur secara 

sistematis yang digunakan untuk melakukan 
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pendekatan terhadap permasalahan yang akan 

diteliti sebagai upaya menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang timbul sebagai hasil dari 

penelitian yang dilakukan yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk 

keabsahanya. 

 Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode 

studi pustaka yang dimana dalam penelitian ini 

dengan cara meneliti adanya referensi atau 

literatur-literatur yang mendukung dalam proses 

penelitian ini, dengan mengumpulkan berbagai 

artikel jurnal atau penelitian sebelumnya. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

disusun dengan mengadopsi teknik analisis data 

kualitiatif yang dimana dimulai dari reduksi 

data, yaitu proses memilih, menfokuskan, 

menyederhanakan, dan mengabstraksikan data 

dari berbagai sumber data, misalnya dari catatan 

lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya. 

Selanjutnya proses mempertegas, 

memperpendek, membuang yang tidak perlu, 

menentukan fokus dan mengatur data sehingga 

kesimpulan bisa dibuat. Reduksi data dilakukan 

ketika peneliti menentukan kerangka kerja 

konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan 

instrumen penelitian yang digunakan. 

Berikutnya, penyajian data yang terfokus pada 

ringkasan terstuktur dan sinopsis. Penyajian 

data, seperti merakit data dan menyajikannya 

dengan baik supaya lebih mudah dipahami. 

Penyajian bisa berupa matriks, gambar/skema, 

jaringan kerja, tabel dan seterusnya. 

 Dan yang terakhir adalah menarik 

kesimpulan/verifikasi yang melibatkan proses 

interpretasi peneliti, menetapkan makna dari 

data yang tersaji. Kesimpulan akhir dilakukan 

setelah pengumpulan data berakhir. Verifikasi 

diperoleh lewat proses negosiasi/konsensus 

antar subyek, berdiskusi dengan sejawat, 

memeriksa data antar anggota. 

 

D. Pembahasan 

 Dakwah Rasullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersifat persuasif, interaktif, 

kekeluargaan, gradual, dan terencana. Selain 

itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

selalu mendasarkan dakwahnya pada prinsip 

Alquran, yang intinya adalah dakwah dilakukan 

dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan 

berdiskusi dengan cara yang lebih baik. Metode 

yang ditempuh oleh Nabi dalam menyampaikan 

dakwahnya terbilang kondisional. Artinya, 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sangat 

memperhatikan kondisi dalam menyampaikan 

dakwahnya, termasuk memperhatikan obyek 

atau sasaran dakwah. Jika dakwah itu 

sasarannya pada masyarakat bawah, maka 

bahasa yang digunakan Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam disesuaikan dengan bahasa 

mereka. Demikian pula jika sasarannya adalah 

masyarakat atas, maka bahasa yang 

digunakannya juga disesuaikan dengan tingkat 

pengetahuan dan bahasa mereka, demikian para 

Rasul diutus sesuai dengan bahasa kaumnya 

masing-masing. Dalam menjalankan tugas 

Dakwahnya, Nabi saw menggunakan beberapa 

metode, dan untuk lebih jelasnya metode 

dakwah Rasulullah dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 
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1. Da'wah bi al-Lisān (Verbal) 

 Dakwah bi al-lisān dilakukan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wasallam yaitu dengan 

menyampaikan ajaran Islam kepada 

orang-orang di sekitarnya secara langsung 

atau berceramah. Selain itu, Nabi saw juga 

menerapkan metode mujādalah, dan maw’i 

ẓah, dimana keduanya juga dilakukannya 

dalam bentuk lisan. Di era sekarang ini 

dakwah model ini masih tetap diperlukan 

dan kenyataan masih tetap eksis. 

2. Da'wah bi al-Qalam (Tertulis) 

 Dakwah tertulis dilakukan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wasallam, dan 

kebanyakan dilakukan terhadap para tokoh, 

pemimpin atau penguasa di suatu negara. 

Jika model dakwah seperti ini 

dikontekstualisasikan, maka hal ini sangat 

sesuai jika dilakukan dalam bentuk tulisan 

melalui media, seperti media cetak, karya 

ilmiah, dan media elektronik atau dengan 

menggunakan media internet. 

3. Da'wah bi al-hāl (Dengan Perilaku atau 

Perbuatan) 

 Salah satu rahasia keberhasilan dakwah 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

adalah karena ia memiliki akhlak yang mulia 

mampu tampil di tengah-tengah umat 

manusia sebagai suri teladan, dan hal ini 

dibenarkan dalam al-Quran Surah Al-Ahzab 

ayat 21 yang berbunyi 

دُْ َ ق َ انَُ ل مُْ كَ كُ َ ولُِ فِي ل سُ ُِ َر ّلَل ة ُ ا َو ُسْ ة ُ أ َ ن سَ نُْ حَ مَ ِ  ل

انَُ و كَ جُ ْر َ َُ ي ّلَل مَُ ا ْو َ ي ْ ل ا رَُ َو ِخ ْْل رَُ ا كَ َ ذ َُ َو ّلَل ا ا ير  ِ ث  كَ

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah”. 

4. Da’wah bi al-Ta’lim/ bi al-Tarbiyah 

 Metode yang dilakukan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para 

sahabat tidak lepas dari metode ta’lim meski 

dalam bentuk yang sangat sederhana sesuai 

dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia 

kala itu. Lingkungan dan lembaga 

pendidikan merupakan ruang dakwah yang 

cukup efektif dan terencana dengan baik. Ini 

berarti guru di sekolah, dosen di perguruan 

tinggi, dan lain-lain hakikatnya adalah da‘i 

yang bertugas secara profesional 

mengajarkan murid, siswa, dan mahasiswa 

tentang kebenaran dan kebaikan (al-khayr, 

dan al-ma‟ruf) dan mencegah kemungkaran 

melalui proses pendidikan. 

 Media komunikasi yang digunakan dalam 

berdakwah terbagi menjadi dua yaitu, 

dengan memanfaatkan jalur cetak dan juga 

memanfaatkan jalur elektronik. Jika 

menggunakan jalur elektronik merupakan 

implikasi dari mengikuti kemajuan media 

teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam bentuk media daring 

sebagai sarana dakwah telah berkembang 

dan tidak dapat terbendung. Seperti yang 

dikutip oleh Fakhruroji, bahwa “… melalui 

pemanfaatan media internet dan teknologi 

informasi membuat ruang baru dalam dunia 

dakwah agar lebih luas dan mempopulerkan 

nilai-nilai bagi generasi industri 4.0, 

termasuk dalam nilai-nilai keagamaan yang 
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disajikan dalam kegiatan dakwah.”. 

Ditambah oleh Rila yang mengatakan 

bahwa, “… Berdasarkan penggunaan 

teknologi bawah metode dakwah itu 

diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu 

dakwah konvensional, teledakwah dan 

e-dakwah.”. Di era industri media saat ini, 

dakwah lebih dikenal dengan nama 

E-Dakwah yang merupakan upaya inovatif 

dalam berdakwah agar tidak tertinggal 

dengan perkembangan arus zaman. 

e-dakwah merupakan suatu metode baru 

untuk menyampaikan misi keislaman dalam 

konteks agar tersebar lebih luas dan lebih 

besar. Misi di dalam dakwah pada dasarnya 

secara konvensional sama dengan misi 

dakwah yang dilakukan melalui media 

virtual. Mulyanto juga mempekuat 

pernyataan dengan, “… namun e-dakwah 

tidak berdiri sendiri dan lepas satu sama lain, 

akan tetapi bersifat saling berhubungan. 

Demikian pada dasarnya e-dakwah hanya 

memperkuat dakwah dalam dunia nyata dan 

dakwah yang sesungguhnya.”. Oleh 

karenanya, para aktivis dakwah seperti da’i 

harus mampu mencermati perkembangan 

sekarang. 

  Peran, fungsi dan keberadaan 

teknologi sebagai jawaban atas kebutuhan 

manusia yang semakin kompleks telah 

melahirkan teknologi informasi, salah 

satunya adalah internet. Teknologi ini telah 

mempengaruhi hampir semua sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas dakwah sebagai salah 

satu sisi kehidupan manusiapun telah hadir 

dalam bentuk baru karena kemudahan yang 

dimungkinkan oleh hadirnya teknologi 

informasi. E-dakwah secara sederhana 

sebagai pelaksanaan dakwah melalui 

bantuan teknologi informasi, terutama 

internet. Pelaksanaan e-dakwah salah 

satunya dengan memanfaatkan teknologi 

informasi melalui respon kreatif-kreatif 

yang muncul akan kesadaran dari sisi positif 

teknologi informasi terhadap perkembangan 

yang ada. e-dakwah ini dilakukan sebab 

dalam penyebaran dakwah secara 

konvensional dibatasi oleh ruang dan waktu, 

sedangkan dakwah digital atau e-dakwah 

dilaksanakannya dapat melintasi ruang dan 

waktu. Berikut adalah penjelasan yang 

diberikan Fahul Wahid dalam memberikan 

perbedaan antara dakwah konvensional, 

teledakwah dan dengan konsep e-dakwah 

ini. Penjesalan dalam bentuk tabel seperti 

ini: 

Tabel 1 Tabel Perbedaan Dakwah Konvensional dan e-Dakwah 

No. Aspek Dakwah Konvensional Teledakwah E-Dakwah 

1 Metode 

Diperlukannya bertemu 

tatap muka dengan 

orang atau masyarakat 

Sentuhan teknologi 

lebih dominan 

Teknologi menjadi 

sesuatu yang 

mandatory 

2 Cakupan 
Terbatas dan perlu 

tempat khusus 
Luas 

Cakupan tidak 

terbatas 

3 Metode Satu tempat, satu waktu A. Berbeda tempat, A. Beda tempat dan 
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Interaksi satu 

waktu 

B. Beda tempat, beda 

waktu 

satu 

waktu 

B.Beda tempat dan 

beda 

waktu 

4 Teknologi 

Tanpa teknologi 

/ teknologi 

sederhana 

Teknologi Penyiaran 
Teknologi Informasi 

(internet) 

5 Keahlian 
Pengetahuan 

Agama 

A. Pengetahuan 

Agama 

B. Pengatahuan 

brodcasting 

A. Pengetahuan 

Agama 

B. Pengetahuna 

tentang 

teknologi informasi 

 

 Perbedaan yang paling mendasar dari 

ketiga jenis dakwah adalah pada keahlian 

yang dibutuhkan. Karena e-dakwah yang 

menggantungkan dirinya pada internet dan 

semua teknologi pendukungnya, maka 

selain keahlian dalam bidang agama, 

keahlian dalam bidang teknologi informasi 

juga diperlukan. Teknologi informasi dalam 

konteks ini dapat diandaikan sebagai 

penyambung lidah para da’i. Dalam 

teledakwah keahlian dalam penyiaran dan 

teknologi pendukungnya diperlukan. 

Adanya inovasi pada konsep dakwah 

melalui media daring penting dan perlu 

untuk bersama dengan kemampuan literasi 

media daring. Hal ini dikarenakan literasi 

media merupakan kemampuan atau 

kecakapan yang dapat digunakan untuk 

menangkal efek negatif yang ditimbulkan 

khususnya oleh media daring. Literasi 

digital atau literasi media daring adalah 

ketertarikan, sikap, dan kemampuan dalam 

menggunakan teknologi digital dan intenet 

untuk mengakses, mengelola, 

mengintegrasikan, menganalisis, dan 

kemampuan dalam mengevaluasi informasi, 

membangun pengetahuan baru, membuat 

dan berkomunikasi dengan orang lain agar 

dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

masyarakat. Aktivitas e-dakwah juga harus 

dilandasi dengan kemampuan literasi media 

daring sehingga misi untuk berkomunikasi 

dengan mad’uw dapat tersampaikan dengan 

baik. 

 Literasi media daring atau media digital 

merupakan kemampuan pengguna media 

digital untuk bersikap kritis dalam 

menggunakan setiap informasi yang mereka 

akses. Lebih jauh, literasi media digital atau 

media daring adalah kemauan untuk tidak 

hanya bersandar pada satu sumber informasi 

dengan satu perspektif. Pengguna media 

dalam konteks ini adalah para juru dakwah 

yang melakukan kegiatan dakwah melalui 

media daring. Para dai dalam e-dakwah 

disebut pengguna karena mereka 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi internet sebagai sarana 

menyebarkan pesan-pesan dakwahnya. 

Informasi yang disampaikan sebagai materi 

dakwah harus jelas kebenarannya dan 
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bukannya berita bohong atau hoaks. Jika 

materi dakwah yang disampaikan bersumber 

dari pernyataan orang lain, maka juga harus 

diperiksa kredibilitas narasumbernya, 

apakah merupakan orang yang dapat 

dipercaya atau tidak. Suatu kepribadian akan 

dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas 

apabila ia secara konstan dan konsisten 

selalu menjaga ucapannya selaras dengan 

perilaku kesehariannya. 

 Dalam menyusun materi e-dakwah, 

seorang da’i juga perlu membandingkan 

sumber informasi agar menjadi berimbang, 

sehingga validitas informasi yang 

disampaikan kepada objek dakwah menjadi 

valid dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang menyatakan bahwa 

crosscheck atau cek kembali itu sangat 

penting bagi pembawa pesan dengan 

melacak sumber-sumber berita yang 

kredibel sebelum membawakannya. Dalam 

konteks ini, da’i harus mampu menggiring 

mad’uwnya untuk berbuat kebaikan dan 

menghindari kemungkaran dengan memilih 

cara terbaik. Juru dakwah harus jujur, 

kreatif, dan menarik, sehingga mampu 

memikat orang lain untuk mengikuti pesan 

dakwahnya. Waryono menambahkan 

bahwa, “… gerakan dakwah di era disruptif 

tidak hanya menyuguhkan konten, tetapi 

metode dan media modern dengan 

menggunakan IT, sehingga menjangkau 

sasaran dakwah yang luas.”. 

 Efektifitas dan Strategi dakwah sekarang 

harus mengarah pada penanganan masalah 

riil. Artinya bahwa kegiatan dakwah harus 

merupakan usaha pemecahan atau 

penyelesaian masalah kehidupan umat dan 

masyarakat di bidang sosial-budaya, 

ekonomi dan politik dalam kerangka 

masyarakat modern. Dengan memahami 

dakwah sebagai pemecahan masalah 

diharapkan membuahkan tiga kondisi, yaitu 

1). Tumbuhnya kemandirian dan 

kepercayaan umat serta masyarakat 

sehingga berkembang sikap optimis. 2). 

Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan 

dakwah guna mencapai tujuan kehidupan 

yang lebih ideal. 3). Berkembangnya suatu 

kondisi sosial dan ekonomi, politik serta 

iptek sebagai landasan peningkatan kualitas 

hidup umat. 

 Pemilihan media dakwah tersebut harus 

mempertimbangkan pada segmentasi 

mad‘uw, karena satu media bisa menjadi 

efektif untuk satu komunitas tertentu namun 

bisa juga menjadi tidak efektif untuk 

komunitas yang lain. Seperti adanya Twitter, 

Facebook, Blogger, Youtube, Instagram di 

internet, bahkan perangkat seperti Facebook 

dan Instagram dapat menyiarkan secara 

langsung akan aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang dan memudahkan komunikasi 

berinteraksi serta dapat memberikan 

feedback terhadap pesan yang diterima. 

Media virtual merupakan media dengan 

sistem digital dalam teknologi komputer 

yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi. Media virtual bukan hanya 

sekedar menjadi alternatif untuk media 
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komunikasi saja, akan tetapi juga akan 

membentuk pola-pola komunikasi baru. 

Bentuk atau pola komunikasi yang baru 

tersebut yang dimana dijelaskan pada Tabel 

1 yang diantaranya adalah sifat komunikasi 

bermedia berubah menjadi komunikasi 

interaktif, sifat komunikasi tidak lagi selalu 

synchronorous namun juga dapat pula 

bersifat asynchronorous, jarak ruang, waktu 

antara pengirim dan penerima pesan menjadi 

semakin tipis, serta konteks komunikasi 

berlangsung dalam dunia maya atau virtual. 

 Penerapan prinsip-prinsip komunikasi 

dakwah sebagaimana yang diuraikan di atas 

dan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran 

tersebut, diharapkan akan dapat menggugah 

hati dan pikiran masyarakat dakwah 

sehingga mereka mudah menerima 

petunjuk, menyadari kesalahan dan dosa, 

menemukan hikmah di setiap peristiwa 

dalam kehidupannya serta berusaha untuk 

memperbaiki diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik lagi. 

 

E. Kesimpulan 

 Dari pembahasan di atas maka penulis 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, 

kemajuan teknologi komunikasi yang 

dibarengi juga dengan semakin pluralis dan 

homogennya sikap sosial dan interaksi antar 

manusia yang merenggang, menuntut pola 

penyebarluasan si’ar, metode, media, 

pendekatan serta dakwah Islam sendiri mau 

tidak mau harus juga mengikuti 

perkembangan dan perubahan-perubahan 

tersebut. Perpaduan teknologi komputer, 

telekomunikasi dan informasi memberikan 

peluang kepada kita semua untuk 

memanfaatkannya guna meningkatkan 

kesejahteraan, baik dari segi matrial maupun 

non matrial. Berbagai kemudahan dalam 

bidang hiburan telah meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Sedangkankan 

pemanfaatannya dalam bidang perdagangan, 

pendidikan, penyebaran informasi yang 

menyangkut dakwah Islam mulai dirasakan 

kegunaannya. Prosfek dan dampak kemajuan 

teknologi komunikasi jika dapat digunakan 

dan dipotensikan, merupakan alat yang tidak 

ternilai bagi para da’i atau lembaga-lembaga 

keagamaan dalam berdakwah. Para pengelola 

lembaga dakwah atau bahkan da’i itu sendiri 

harus mengetahui bagaimana perkembangan 

dari media telah mempengaruhi kemauan 

serta kemampuan untuk melaksanakan si’ar 

Islam. Mengikuti perubahan teknologi yang 

cepat mengandung arti mengikuti media baru 

dan memahami bagaimana menggunakannya. 

Berkat teknologi ini bukan tidak mungkin di 

masa yang akan datang seluruh kontak akan 

dilakukan melalui peralatan-peralatan 

elektronik seperti email dan internet, sehingga 

membuat media cetak atau media lainnya 

menjadi alternatif untuk menyampaikan 

pesan-pesan keagamaan. 
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ABSTRACT 

Education is one aspect that plays an important role in human life. The progress of a country 

is never separated from the role of education. This paper attempts to examine and find and 

analyze the comparison of education in Indonesia and Belgium regarding the education 

system in the two countries. The results of this study include: The education system in 

Indonesia has three levels, namely basic education, secondary education, and higher 

education. While the education system in Belgium is the same as the education system in 

Europe and America, there are basic education, secondary education, and higher education. 

But in Belgium it is mandatory for children aged 6-18 years. During the period of 

compulsory education all education is free. There are only a few things that cost money, one 

of which is clothes. Education funding in Belgium is subsidized by the state. Tuition fees in 

Belgium are relatively cheap. Kindergarten and Basic Education are free. So important is 

education, so that a country can be measured whether the country is progressing or 

retreating, because as we know that an education will certainly print quality human 

resources in terms of spiritual, intelligence and skill, and education is a process of printing 

the nation's next generation. 

Keywords : Comparison of Education Systems, Indonesian Education Systems, Belgian, 

Indonesian and Belgian Education Systems. 

INTRODUCTION 

The progress of a country is never separated from the role of education. Education is one 

aspect that plays an important role in human life. Developed countries give high priority to 

education, modernizing and improving educational institutions. So of course the quality of 

education also affects the development of a country. 

 

 

DISCUSSION 

A. Comparison of Indonesian and Belgian 

Education Systems 

a) Education System in Belgium 

Basically the education system in Belgium is 

similar to the education system in Europe 

and America. Education in Belgium is 

mandatory for children aged 6-18 years. 

During the period of compulsory education 

all education is free. There are only a few 

things that cost money such as sports clothes 

and other supporting equipment. However, 

we can also apply for assistance to the 

Belgian government through the study 

program. Through this program each child is 

given educational assistance. Age education 

is divided into 3 stages, namely as follows: 

1. Basic Education 

a. Kindergarten for students aged 2.5-6 

years. This education is not 

mandatory, students may attend 

school for a full day or only half a 

day. In this kindergarten education 

more emphasis on games, arts, etc. 

mailto:ahmad_fauzy@ymail.com
mailto:lintangdwisekar@gmail.com
mailto:annadream218@gmail.com
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There are no reading or writing or 

math lessons. 

b. Elementary school for students aged 

6 years. Students are required to 

attend elementary school a full day. 

If not, the parents will receive a 

warning from the government. This 

education teaches reading, writing 

and basic mathematics. 

2. Secondary Education for students aged 

6-18 years. In this education, students 

begin to be majored according to their 

respective interests and abilities. There 

are four types of secondary education, 

namely as follows: 

a. General education, this school is 

general. The material taught is not 

directed to certain fields. Students are 

given theory and also the application 

of techniques. Graduates will be 

immediately absorbed by the job 

market. 

b. Education for work, this school 

emphasizes that work is much more 

applicable. Students are immediately 

given material that is ready to be used 

in the workplace. These graduates 

cannot go on to college. 

c. Art education, this school is intended 

for students who are interested in the 

arts, ranging from sound art, acting, 

and others. Graduates of this school 

can continue to higher education in 

their respective fields. 

 

3. Higher Education 

a. The university places more emphasis 

on education for research and 

scientific development. The level of 

education is the same as in Indonesia, 

only the length of study is slightly 

different. 

b. Polytechnic/high school. This school 

focuses more on applied science and 

its graduates are prepared to work 

immediately. 

 

b) Education System in Indonesia 

According to Law no. 20 of 2003 concerning 

National Education System. In chapter VI 

article 16 it is stated that the level of formal 

education in Indonesia includes three levels, 

namely: Basic Education, Secondary 

Education, and Higher Education. 

1. Basic Education, the government 

stipulates that 9 years of basic education 

is compulsory, and every citizen aged 7 

years is obliged to attend basic education 

at the free level. This education teaches 

numeracy, reading, religious knowledge 

and daily life skills. 

2. Secondary Education is divided into two, 

namely Senior High School and 

Vocational High School. Both are 

carried out for 3 years each, and every 

citizen is obliged to take part in studying 

at this level of education. This education 

for high school teaches general science 

and religion. Meanwhile, Vocational 

Schools emphasize more on engineering 
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and religion, because they are expected 

to work immediately after graduating 

from Vocational School. 

 

3. Higher Education 

Education is a level of education after 

secondary education that includes 

diploma (2-4 years), bachelor's (4 years 

or more), master's, specialization, and 

doctoral education programs (2 years or 

more). This education is obliged to 

provide education, research, and 

community service. This education 

organizes academic, professional, and/or 

vocational programs. 

 

CONCLUSION 

 In this case it can be concluded that the 

education system in Indonesia has three levels, 

namely basic education, secondary education, and 

higher education. While the education system in 

Belgium includes basic education, secondary 

education, and higher education. But in Belgium it 

is mandatory for children aged 6-18 years. Tuition 

fees in Belgium are relatively cheap. Kindergarten 

and basic education are free. Basically the 

education system in Belgium is almost the same as 

in Indonesia. The difference in Belgium only 

emphasizes general science, while in Indonesia 

general science and religion. 
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