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ABSTRAK 

Mochamad Farouk, 2022, Internalisasi Nilai-Nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah 

Dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak Di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang 

 

Kata Kunci: Nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ekstrimisme  

 

Islam sebagai ajaran agama yang rahmatal lil al-alamin yang di terima oleh 

Masyarakat Indonesia, karena ajaran yang di bawanya mudah untuk di mengerti 

yakni mengenai aqidah, syariah, dan akhlak sedangkan Ekstremisme yang telah 

tersebar luas tersebut kemudian berpotensi untuk menghasilkan kekerasan, 

sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. 

fokus penelitian ini : 1) Bagaimana internalisasi nilai-nilai moderat dalam 

mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 2) Bagaimana internalisasi toleran dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 3) Bagaimana internalisasi seimbang dalam mencegah sikap ekstrimisme 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Tujuan penelitian ini : 1) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

internalisasi nilai-nilai moderat dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 2) Mendeskripsikan dan 

menganalisis bagaimana internalisasi toleran dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 3) 

Mendeskripsikan dan menganalisis internalisasi seimbang dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

fenomenologi. Penelitian kualitatif ini membutuhkan kehadiran peneliti untuk terlibat 

langsung mengobservasi dan mewawancarai serta mendokumentasikan segala bentuk 

aktifitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumenter. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis data model Milles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi teknik dan sumber. 

Hasil penelitian ini adalah : 1) Internalisasi nilai tawassuth adalah dengan menjaga 

konsistensi dalam melaksanakan amaliah yang telah diajarkan dan dibiasakan di sekolah 

seperti sholat tarawih 20 rakaat, wirid setelah sholat. 2) Internalisasi nilai tasammuh 

(toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara meneladankan kepada siswa untuk 

menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka, seperti tidak 

menyalahkan mereka yang memiliki bilangan rakaat sholat tarawih yang berbeda dengan 

mereka. 3) Internalisasi nilai tawazun dalam mencegah sikap ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara peneladanan 

serta pemahaman bahwa sikap ekstrim/berat sebelah bukanlah sikap bijak ketika 

dikaitkan dengan perbedaan pendapat, agama, dan budaya. 
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ABSTRACT 

Mochamad Farouk, 2022, Internalization of the Values of Ahlus Sunnah Wal 

Jamaah in Preventing Extremism in Children at Madrasah 

Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

  

Keywords: Values of Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Extremism  

  
Islam as a religious teaching that is rahmatal lil al-alamin which is 

accepted by the Indonesian people, because the teachings it brings are easy to 

understand, namely regarding aqidah, sharia, and morals while the widespread 

extremism then has the potential to produce violence, so that it becomes a threat. 

serious for the life of the state and nation. 
The focus of this research: 1) How to internalize the values of tawasuth 

(moderate) in preventing the extremism of students at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang? 2) How is the internalization of tasammuh (tolerant) in 

preventing the extremism of students at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 3) How is the internalization of tawazun (balanced) in preventing the 

extremism of students at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 
The aims of this study: 1) Describe and analyze how the internalization of 

tawassuth (moderate) values in preventing the extremism of students at Madrasah 

Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 2) Describe and analyze how the 

internalization of tasamuh (tolerance) in preventing student extremism in Madrasah 

Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 3) Describe and analyze the 

internalization of tawazun (balanced) in preventing student extremism at Madrasah 

Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 
This study uses a qualitative research approach with the type of 

phenomenological research. This qualitative research requires the presence of researchers 

to be directly involved in observing and interviewing and documenting all forms of 

activities related to the research focus. Data collection techniques used are observation, 

interviews and documentaries. Analysis of the data used is data analysis model Milles and 

Huberman. Checking the validity of the data is done by triangulation of techniques and 

sources. 
The results of this study are: 1) Internalization of the value of tawasuth is to 

maintain consistency in carrying out the deeds that have been taught and accustomed to in 

schools such as tarawih prayers 20 cycles, wirid after prayers. 2) Internalization of the 

value of tasammuh (tolerance) in preventing extremism at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang is carried out by imitating students to respect and 

appreciate the differences that exist around them, such as not blaming those who have a 

low number of tarawih prayers. different from them. 3) Internalization of the value of 

tawazun in preventing extremism at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang is carried out by example and understanding that extreme/biased attitudes are 

not wise attitudes when associated with differences of opinion, religion, and culture. 
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 ملخص البحث
 

  عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشفأً٘ اٌسٕح ٚاٌدّاعح فٟ ِٕع  إدخاي ل١ُ. ِٕٕٕٓسّذ فاسٚق، 

 فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح.

 .١ح اٌسى١ِٛح تدّثشتشٔاِح اٌذساساخ اٌع١ٍا تاٌداِعح االسالِ. تسس عٍّٟ

 

 اٌرطشف، ٚأً٘ اٌسٕح ٚاٌدّاعح ل١ُ الكلمات الرئيسية:

 

اإلٔذ١ٔٚسٟ، ألْ  ِدرّع ٠ىْٛ ِمثٛال عٕذ سزّح ٌٍع١ٍّٓ تصفرٗ د٠ٓاإلسالَ إْ د٠ٓ 

أرشاس  ٕ٘ان أْ ز١سف١ّا ٠رعٍك تاٌعم١ذج ٚاٌشش٠عح ٚاألخالق  ٠عٕٟ، ف١ٗ اٌرعا١ٌُ اٌسٍٙح ٌٍفُٙ

أصثر ذٙذ٠ًذا خط١ًشا ٌس١اج اٌذٌٚح ٠صثر ٚسٛف اٌعٕف ٚخٛد  اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝاٌرطشف 

 .ٚاألِح

عٕذ  ِٛلف اٌرطشفِٕع اٌرٛاسط فٟ  إدخاي ل١ُ( و١ف ٔ): فٙٛ ِسٛس ٘زا اٌثسسأِا 

( ٕٚ)؟ فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح  األطفاي

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح   عٕذ األطفاي رطشفِٛلف إٌِع اٌرساِر فٟ  إدخاي ل١ُو١ف 

ِٕع اٌرٛاصْ فٟ  إدخاي ل١ُ( و١ف ٖٚ)؟ اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ   عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشف

 ؟ٌِٛاخأح

ِٛلف ِٕع اٌرٛاسط فٟ  اي ل١ُإدخ( ٚصف ٚذس١ًٍ ٔ): اٌثسس إٌٝ اٙذف ٘ز٠ٚ

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ   عٕذ األطفاي اٌرطشف

فٟ   عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشفِٕع اٌرساِر فٟ  إدخاي ل١ُ( ٚصف ٚذس١ًٍ ٕٚ). ٌِٛاخأح

( ٚصف ٚذس١ًٍ ٖٚ). اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح   عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشفِٕع اٌرٛاصْ فٟ  إدخاي ل١ُ

 .اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح

في هذا البحث مدخال كيفيا مع نوع البحث دراسة الحالة. وطريقة  الباحث استخدم
 ذس١ًٍ ّٔارج َاسرخذتئ اٌث١أاخ ١ًذسٍوجمع البيانات هي المقابالت والمالحظة والتوثيق. 

 .واالستنتاج اٌث١أاخ ٚعشض اٌث١أاخ ذىث١ف ٟٚ٘ ،هوبرمانوميلز ٚ ساٌذأا خٟٛٔ ت١أاخ

 .رمٕٟاٌ رث١ٍسٚاٌ اٌّصذس،تثليث ُ اٌرسمك ِٓ صسح اٌث١أاخ عٓ طش٠ك ٚذ

 ِٓ خالي اٌرٛاسط إدخاي ل١ُأْ ( ٔ) أِا إٌرائح اٌرٟ زصً ع١ٍٙا اٌثازس فٟٙ:

ِثً صالج  حع١ٍٙا فٟ اٌّذسس اٌرع٠ٛذٚاٌّذسٚسح اظ عٍٝ اٌرٕاسك فٟ أداء األعّاي اٌسف

ِٕع فٟ  اٌرساِر إدخاي ل١ُ( ذُ ٕٚ)تعذ اٌصالج.  ٚلشاءج األٚساد، سوعح ٕٓ تـ اٌرشا٠ٚر

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ ا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ   عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشف

االخرالفاخ اٌّٛخٛدج  الزرشاَ ٚذمذ٠شفٟ ااٌطالب  ذمذ٠ُ اٌمذٚج ٔسٛ يٌِٛاخأح ِٓ خال

 إدخاي ل١ُ( ذُ ٖٚ)عذد صالج اٌرشا٠ٚر.  ِٓ ٠خرٍف فٟ، ِثً عذَ إٌماء اٌٍَٛ عٍٝ زٌُٛٙ

فٟ اٌّذسسح اإلترذائ١ح اإلسال١ِح اٌّعاسف ع١ٓ   عٕذ األطفاي ِٛلف اٌرطشفِٕع اٌرٛاصْ فٟ 

ّٛالف ِٓ ا١ٌٌسد اٌفُٙ أْ اٌّٛالف اٌّرطشفح اٌمذٚج ٚمذ٠ُ رتا١ٌم١ٓ خاذ١شٚذٛ ٌِٛاخأح 

 خرالفاخ اٌشأٞ ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌثمافح.تئ ٠ىْٛ ِشذثطا سى١ّح عٕذِااٌ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

No Arab Indonesia Keterangan Arab Indonesia Keterangan 

 t. Te dengan ط Koma diatas „ ا .1

titik 

dibawah 

 Z Zed ظ B Be ب .2

 Koma diatas „ ع T Te خ .3

terbalik 

 Gh Ge ha غ Th Te ha ز .4

 F Ef ف J Je ج .5

 h. Ha dengan ذ .6

titik 

dibawah 

 Q Qi ق

 K Ka ن Kh Ka ha ش .7

 L El ي D De د .8

 Dh De ha َ M Em ر .9

 R Er ْ N En س .10

 Z Zed ٚ W We ص .11

 S Es ٖ H Ha س .12

 Koma diatas „ ء Sh Es ha ش .13

 s. Es dengan ص .14

titik 

dibawah 

ٞ Y. Es dengan 

titik 

dibawah 

 d. De dengan ض .15

titik 

dibawah 

- - - 

 

2. Vokal rangkap atau diftong Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 

dengan gabungan huruf sebagai berikut:  

xiii 
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i. Vokal rangkap ( ْٚ  :dilambangankan dengan gabungan huruf aw, misalnya (أَ

al-yawm. 

ii. Vokal rangkap ( ْٞ -dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al (أَ

bayt 

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 

tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (  ْاٌفَاذَِسح=al-fatihah), 

(َ ْٛ ح  ) al-ulum) dan=ْاٌُعٍُ َّ  .(qiyamah=ل١ِْ

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  َزذ=haddun), (  َسذ=saddun), 

 .(tayyib = طَيِّب)

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (ْاٌث١َْد=al-bayt), 

اء) َّ  .(‟al-sama=اٌسَّ

6. Ta‟ marbutah mati atau yang dibaaca sepertu ber-harakat sukun, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 

sedangkan ta‟marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya 

ِٙاَلَيِ )  .(ru‟yah al-hilal atau ru‟yatul hilal=ُسْؤ٠َح   ْاٌ

7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasinya huruf hamzah hanya berlaku untuk 

yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (  ُسْؤ٠َح=ru‟yah), 

 .(‟fuqaha=فُمََٙاء)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam sebagai ajaran agama yang rahmatal lil al-alamin yang di 

terima oleh Masyarakat Indonesia, karena ajaran yang di bawanya mudah 

untuk di mengerti yakni mengenai aqidah, syariah, dan akhlak. Islam yang 

dalam ajarannya juga tidak terdapat adanya perbedaan antar ras, suku, 

budaya, dan negara, yang semuanya itu merupakan satu dalam naungan 

ajaran Islam yang rahmatal lil al- alamin. Islam di Indonesia sejak masa 

awalnya masuk, tumbuh dan berkembang merupakan Islam yang 

berlandaskan Ahlusunnah wal-Jamaah, Umat islam yang berada di Indonesia 

menyakini serta mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah wal- Jamaah dapat di 

buktikannya dari tradisi keberagamaan umat Islam di Indonesia yang masih 

tetap terjaga dari masa ke masa.
1
 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Shaikh „Abdul Muhsin bi Hamad Al 

Abbaad dalam bukunya The Creed Of Ahlus Sunnah Wal Jamaah Concerning The 

Companions bahwa Madzhab Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah tentang para 

sahabat adalah moderat antara dua ujung ekstremisme dan kelalaian. 

Kesederhanaan di antara para ekstremis fanatiklah yang mengangkat orang-

orang terhormat di antara mereka ke tingkat yang hanya pantas bagi Allah 

atau Rasul-Nya dan moderat di tengah-tengah orang-orang yang lalai dan 

kasar yang meremehkan dan mencela mereka. Jadi mereka berada di tengah-

                                                           
1 Tim Aswaja NU Center PWNU Jatim, Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan, dan 

Mendakwahkan Ahlussunnah Wal Jama‟ah (Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jatim, 2016), 

iii. 
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tengah antara orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang kekurangan 

- mereka mencintai semuanya dan menempatkan mereka masing-masing pada 

tempat yang layak mereka terima, dengan adil dan adil. Jadi mereka tidak 

mengangkat mereka ke tingkat yang tidak pantas mereka terima, juga tidak 

meremehkan mereka, mengambil apa yang layak mereka dapatkan. Lidah 

mereka basah dengan menyebut mereka hanya dalam kebaikan, menurut apa 

yang pantas bagi mereka. Dan hati mereka dipenuhi dengan cinta untuk 

mereka. 

“The madh-hab of Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa'ah concerning the 

Companions is that of moderateness between the two ends of extremism 

and heedlessness. It is moderateness amidst the extremist fanatics who 

elevate the esteemed ones amongst them to a level that is only befitting for 

Allaah or for His messengers and moderateness amidst the heedless and 

harsh ones who belittle and revile them. So they are in the middle between 

those who are excessive and those who fall short - they love all of them 

and put each one of them in the due place that they deserve, with fairness 

and justice. So they do not elevate them to a level they dont deserve, nor 

do they belittle them, taking away what they are worthy of. Their tongues 

are moist with mentioning them only in good, according to what is 

befitting for them. And their hearts are filled with love for them”.
2
 

 

Ekstrimisme yang paling umum adalah adanya ketimpangan sosial 

sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang tidak terlepas dari 

konteks global. Kelompok ekstrem menggunakan ajaran agama untuk 

menaggapi ketimpangan tersebut melalui cara yang mereka pahami, 

kemudian disebarkan melalui media seperti ruang publik yang telah mereka 

kuasai bahkan memanfaatkan ruang kebebasan dalam demokrasi. 

Ekstremisme yang telah tersebar luas tersebut kemudian berpotensi untuk 

                                                           
2 Shaikh „Abdul Muhsin bi Hamad Al Abbaad, The Creed Of Ahlus Sunnah Wal Jamaah 

Concerning The Companions, (USA : Al Ibanah, 2004), 10. 
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menghasilkan kekerasan, sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan 

bernegara dan berbangsa.
3
 

Pemahaman aswaja an-nahdliyah ini dipegang teguh oleh warga NU 

dan diajarkan kepada para pemuda dari generasi ke generasi melalui 

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu jalan untuk menanamkan paham 

aswaja an-nahdliyah beserta nilai-nilainya yang sudah di rumuskan dan di 

kaji oleh para kyai NU terdahulu demi menjaga keutuhan NKRI dengan 

mewujudkan generasi yang memiliki jiwa kebangsaan dengan ideologi 

pancasila. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa sistem pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 

Sehingga mata pelajaran aswaja an-nahdliyah ini sudah mulai di ajarkan di 

tingkat madrasah hingga perguruan tinggi dengan tujuan agar nilai tawassuth 

(moderat), tawazun (seimbang), i`tidal (tegak lurus, keadilan) dan tasamuh 

(toleran) dapat terinternalisasi dan teraktualisasikan dengan baik ke dalam diri 

siswa. 

Siswa dan Siswi yang belajar di Madrasah Ibtidaiyah Ainul Yaqin 

Jatiroto terdiri dari 2 kabupaten yang berbeda yaitu Jember dan Lumajang 

karena lokasi madrasah ini berbatasab dengan lumajang dan jember sehingga 

secara budaya, adat istiadat dan kebiasaan ada perbedaan. Namun mereka 

tidak menebalkan egonya masing masing karena mereka sadar bahwasannya 

                                                           
3 International NGO Forum on Indonesian Development, Urgensi dan Strategi 

Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia, (Jakarta: INFID, 2018), 5. 
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mereka berada di negara Bhineka Tunggal Ika.
4
 Hal ini menunjukkan bahwa 

internalisasi nilai tasamuh (toleran) telah melekat dalam diri siswa dan telah 

teraktualisasi dengan baik. 

Selain nilai tasamuh, ada sikap tawazun (seimbang) siswa saling 

menjaga sikapnya sehari-hari satu sama lain dan sikap tawasut (sikap tengah-

tengah) yang mana mahasiswa mampu mengambil sikap penengah dalam 

segala hal saat terjadi gejolak yang tidak diinginkan di dalam sehari harinya. 

Sikap adil juga dilakukan ketika bergaul dengan teman tidak membedakan 

mana yang rendah maupun yang tinggi. Beberapa nilai tersebut merupakan 

ciri kepribadian yang nampak dari siswa. 

Fenomena radikalisme dan ekstrimisme tidak hanya terjadi pada 

skala global dan nasional. Jember sebagai daerah dengan multi etnis, bahasa 

agama dan pemahaman keagamaan, yang disebut kabupaten pandhalungan 

oleh Prof. Ayu Sutarto, tidak luput dari fenomena radikalisme dan sikap 

ekstrimisme. Kasus Sunni-Syiah yang terjadi di Puger-Jember misalnya, 

menjadi salah satu konflik mengatasnamakan agama yang melibatkan 

kekerasan fisik hingga jatuhnya korban. Konflik yang terjadi pada tahun 2013 

ini, diawali dengan protes terhadap kegiatan karnaval yang akan dilakukan 

lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren Darus Sholihin Puger, yang 

ditengarai sebagai pesantren Syiah. Protes yang dibalas oleh penyerangan 

sejumlah wali santri dan kemudian menuai amuk warga ini, meluas dan 

                                                           
4 Wawancara dengan Siswa MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 3 Januari 2022 
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menggunakan dalih perbedaan aliran kegamaan sebagai senjatanya.
5
 Masih 

banyak lagi kasus serupa seperti penyerangan sekelompok warga kepada 

pesantren Robbani Sumbersari Jember dan pembakaran mushala LDII di 

Tanggul Jember.
6
 

NU sebagai organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia dan 

dunia, memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi penanggulangan 

maupun pencegahan terhadap gerakan radikalisme dan ekstrimisme yang ada 

di Indonesia. Campur tangan yang dilakukan harus menyeluruh kepada 

dimensi kehidupan bangsa, utamanya pendidikan. NU, melalui Lembaga 

Ma‟arif, sebagai banom yang mengcover lembaga pendidikan di bawah 

naungan NU, seyogyanya bisa berintegrasi dalam proses pendidikan yang ada 

di Indonesia. Misalnya melalui muatan lokal Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang 

menjadi mata pelajaran khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah 

naungan Lembaga Ma‟arif NU (LMNU), mulai dari tingkat PAUD hingga 

Perguruan Tinggi.
7
 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif (MIMA) Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang adalah lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama. MIMA Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

berlokasi di Dusun Pringtalian Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten 

Lumajang. Menurut Jauharatul Maknunah, pengajar di MIMA Ainul Yaqin 

                                                           
5 Dok Kompasiana.com 2 Oktober 2013. 
6 Hafidz Hasyim, Klaim Kebenaran Agama Dalam Bingkai Psikologi Agama Dan Analitika 

Bahasa ( Jember: STAIN Jember Press, 2013),  23-200.  
7 PAUD- TK Khodijah Jember, PAUD-TK Al-Baitul Amien Jember, MI KAHA Shiddiq 

Jember, SD Darus Sholah Jember, SMP Islam Jember, SMA Islam Jember, SMP-SMA Nurul 

Islam Jember, juga Universitas Islam Jember (UIJ) dan Universitas Islam Malang (UNISMA). 
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Jatiroto Lumajang, Madrasah yang juga di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma‟arif Nahdlatul Ulama (LPMNU) Lumajang ini memiliki 

komposisi siswa yang tidak hanya dari kalangan Nahdiyyin saja, tetapi juga 

ada yang berasal dari warga muslim non NU (Muhammadiyah). Dari segi 

etnis, MIMA Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang yang berada di Perbatasan 

Lumajang Jember yang karakteristiknya pandalungan, memiliki siswa yang 

berasal dari keluarga Jawa, Madura, Bugis, Sunda dan Arab. Sebagai sekolah 

yang berada di bawah naungan LPNU, madrasah ini menjadwalkan mata 

pelajaran Aswaja sebagai muatan lokal wajib yang diterima siswa mulai kelas 

4 sampai kelas 6.
8
  

Ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang internalisasi  aswaja 

dalam mencegah sikap ekstrimisme pada anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang ini juga terkait dengan adanya kejadian di 

lembaga ini pernah kesusupan tenaga kependidikan yang terindikasi 

berafiliasi dengan organisasi yang cenderung ekstrim dalam menyikapi 

perbedaan, terutama persoalan keagamaan. Hal ini menjadi satu kejadian 

yang “ekstraordinari” dan mendapat perhatian khusus baik di internal 

lembaga maupun orang tua murid dan NU pada saat itu, di mana sekolah 

yang jelas-jelas di bawah naungan ma‟arif (NU) dapat tersusupi simpatisan 

aliran ekstrimis.
9
 

                                                           
8 Hal ini berdasarkan observasi penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang, Senin 27 Januari 2022. Pada saat itu, guru-guru dan TU sedang melakukan penataan 

buku mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang. 
9 Wawancara dengan Ibu Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang Jember pada 3 Januari 2022. 



7 

Pendidikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang diberikan di kelas 4-6 

sekolah setingkat SD/MI yang merupakan usia tahapan berpikir konkrit, jika 

mengacu kepada teori perkembangan kognitif Piaget. Oleh karenanya, 

pemahaman tentang pencegahan terhadap sikap ekstrimisme penting untuk 

dikenalkan dan dihubungkan dengan pengalaman nyata peserta didik. 

Anak kelas 4-6, jika dilihat dari segi usia merupakan anak yang 

memasuki usia 10-12 tahun. Pada usia ini, tahap perkembangan kognitif anak 

memasuki periode operasional konkrit. Pada fase operasional konkrit, anak 

akan lebih memahami suatu konsep jika konsep tersebut dialami atau seolah-

olah dialami oleh mereka. Dengan melihat realitas keberagaman yang ada di 

tengah-tengah mereka, seperti yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang, siswa dapat dengan mudah dibimbing untuk 

menyikapinya. 

Karakteristik nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah (aswaja) yang 

diajarkan dalam muatan lokal Aswaja yang berisi nilai moderat dan percaya 

diri (tawasuth), seimbang atau harmoni (tawazun), dan toleran (tasammuh) 

diharapkan mampu diterima, dipahami, dan menjadi spirit dalam perilaku 

sehari-hari. Sehingga, dengan ketercapaian internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam muatan lokal aswaja ini, diharapkan mampu 

menghindarkan anak dari sikap ekstrimisme. 

Usia Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar (SD) di 

Indonesia yang ditempati oleh anak dengan rentang usia 7-12 tahun, 

merupakan anak yang berada pada tahap perkembangan kognitif operasional 
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konkrit, mengacu kepada klasifikasi usia manusia berdasarkan tingkat 

kematangan kognitif.
10

 Pada fase atau tahap ini anak dapat berpikir sistematis, 

tetapi terbatas pada obyek yang merupakan aktivitas  konkrit.
11

 Oleh karena 

itu, materi, strategi dan media pembelajaran yang diberikan kepada anak usia 

MI/SD harus dapat dihubungkan dengan kegiatan nyata sehari-hari. Ini yang 

kemudian diadopsi oleh kurikulum 2013 dengan trade mark pembelajaran 

bermaknanya. 

Anak usia sekolah dasar yang berada di jenjang perkembangan 

kognitif operasional konkrit, sudah memiliki kemampuan untuk berpikir 

melalui urutan sebab akibat dan mengenali banyaknya cara yang bisa 

ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia 

ini juga dapat menpertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau 

situasi serta tahu beberapa aturan atau strategi berpikir seperti penjumlahan, 

pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan mampu 

memahami operasi dalam sejumlah konsep.
12

  

Berbeda dengan anak yang berada pada tahap sensori, anak dengan 

tahap operasi konkrit ini tidak lagi mengandalkan panca indera sebagai upaya 

memahami alam sekitarnya. Anak MI/SD yang telah memasuki fase operasi 

                                                           
10 Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, 

pada pasal 7 menyebutkan bahwa usia pendaftaran anak pada jenjang SD adalah minimal 7 tahun 

dan atau anak usia 6 tahun terhitung 1 juli pada tahun itu. Untuk usia 6 tahun ada catatan khusus 

yakni memperoleh rekomendasi dari psikolog profeional atau dewan guru sekolah. Pembolehan 

anak usia 6 tahun ini untuk mengakomodir anak dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, 

dimana kecerdasan setiap anak berbeda-beda dalam mencerna pelajaran. Dalam 

PERMENDIKBUD tersebut juga mengatur tentang system zonasi untuk sekolah negeri pada 

penerimaan peserta didik baru, yang saat ini banyak dikeluhkan oleh orang tua dengan domisili di 

luar zona sekolah negeri. 
11 Kusdwiratri Setiono, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),  24 

12 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), . 

104 
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konkrit ini mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang 

tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan antara yang 

bersifat sementara dengan yang menetap. Anak mulai mampu menggunakan 

logikanya, tidak lagi mengandalkan persepsi penglihatannya. Sebagai contoh, 

jika air segelas dipindahkan ke gelas lain dengan ukuran yang sama, maka 

volume nya akan tetap sama jika tidak ada setetespun yang jatuh di luar gelas. 

Mereka menggunakan kemampuan berpikir dan logika dalam mengukur, 

menimbang, dan menghitung jumlahnya. 

Pemahaman tentang waktu dan ruang (spatial relations) anak usia 

sekolah dasar juga semakin baik. Oleh karena itu, mereka dapat dengan 

mudah menemukan jalan keluar di ruangan yang kompleks daripada sekedar 

ruangan di rumahnya sendiri. Kalaupun dalam satu kasus, misalnya mereka 

tertinggal dari yang lain ketika berjalan di pusat perbelanjaan atau ruang 

keramaian lainnya, mereka akan bisa menemukan solusi jalan pulang. 

Menurut Piaget, anak pada tahap konkret operasional ini telah 

mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan 

dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak.
13

 hal ini karena pada 

masa ini anak telah mengembangkan tiga macam proses yang disebut dengan 

operasi-operasi yaitu negasi
14

, resiprokasi
15

 dan identitas
16

. 

                                                           
13 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta ……………………. 105 
14 Dalam KBBI online, negasi adalah penyangkalan; peniadaan; kata sangkalan (misalnya 

kata tidak, bukan). Dalam konteks kognitif, negasi memiliki makna kemampuan memahami proses 

yang terjadi dalam anak  
15 Hubungan timbal balik 
16 Operasi ini berkiatan dengan kemampuan menghitung. Misalnya benda yang berbeda ukuran 

diurutkan secara memanjang, kemudian dihitung. Selanjutnya benda dipindahkan secara acak dan 

disusun memanjang lagi. Anak usia SD dapat menerima bahwa jumlah panjang semuanya akan 

tetap sama. karena setiap benda memiliki panjang yang tidak berubah. Anak dapat 
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Indonesia sebagai negara yang oleh Cliffort Geertz disebut sebagai 

new state of old societies. Indonesia adalah negara baru yang terbentuk dari 

komunitas-komunitas lama berupa kerajaan, komunitas budaya, kelompok 

suku, agama dan sebagainya. Karena itu, Indonesia sering disebut sebagai 

bangsa yang majemuk (plural). Kemajemukan ini hanya menggambarkan 

Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya, tetapi tidak 

menunjukkan satu pola tertentu yang mengarah pada masyarakat 

multukulturalistik. 

Istilah kemajemukan justru sering dianggap membawa masalah pada 

masyarakat bangsa Indonesia karena istilah itu hanya menggambarkan 

keanekaragaman budaya. Dalam kondisi ini setiap budaya cenderung terlepas 

satu sama lain dan malah mebuka peluang bagi sikap yang berseteru dan 

saling mendominasi. Sikap yang mengacu kepada pluralitas inilah yang 

melancarkan kolonialis untuk melakukan politik devide et impera/politik 

memecah belah. Untuk itu perlu dikembangkan sikap multikulturalistik yang 

memerdekakan sekaligus menyatukan.
17

 

Setelah rezim tiran Orde Baru tumbang dan kran reformasi terbuka 

seluas-luasnya, kita memasuki era keterbukaan informasi dan kelewat batas 

menyampaikan pendapat. Hal itu nyatanya seperti dua mata pisau yang ketika 

kita tidak bijak menggunakan, bisa melukai kita sendiri. Di satu sisi, kita 

dijamin oleh hukum untuk bebas menyatakan pendapat dan berekspresi 

sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Di sini lain, 

dengan kebebaan tersebut, cenderung menjadikan masyarakat lepas kontrol. 

                                                                                                                                                                
mengidentifikasi benda-benda satu persatu dan mengenali karakteristik masing-masing benda 

tersebut, temasuk panjangnya. 
17 Benyamin Molan, Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil Dan 

Dinamis, (Jakarta: Indeks, 2015), 107-109 
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Munculnya fenomena ujaran kebencian, hoax (kabar bohong) yang beredar 

melalui pesan berantai di medsos dan kehidupan nyata merupakan dampak 

negatif dari kebebasan tersebut. Lebih lanjut lagi, maraknya pesan berkonten 

intoleransi yang menyerang seseorang atau kelompok tertentu juga 

berkontribusi menumbuh suburkan ekstrimisme beridiologi, agama dan 

budaya. 

Selain menjangkit keseimbangan sosial, keragaman yang ada di 

Indonesia juga mempengaruhi kehidupan beragama masyarakatnya. Islam 

sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia dan ragam pemahaman 

keagamaan yang berbeda-beda, sering mendapatkan stigma buruk tentang 

tindakan intoleran. Dari sekian banyak kasus yang melahirkan stigma buruk 

terhadap Islam, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhinya.  

Pertama faktor internal. Pada konteks ini, munculnya reaksi 

kalangan Muslim, yang pada prakteknya tidak jarang menampilkan wajah 

Islam yang “bengis”, intoleran disebabkan oleh pressing politik dari 

pemerintah. Biasanya persoalan agama jika sudah ditunggangi dengan 

kepentingan politik dan kekuasaan, agama tidak lagi menjadi sakral dan 

profane. Agama acapkali digunakan sebagai alasan pembenaran pelampiasan 

hawa nafsu. Selain itu, Islam sebagai tatanan nilai universal sering tidak 

mendapatkan ruang yang cukup untuk berekspresi dalam bidang politik. 

Bahkan dalam posisi tertentu, termarjinalkan. Kondisi ini merupakan ironi 

mengingat muslim merupakan mayoritas di Indonesia. Kekesalan ini akhirnya 
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membuncah dan mendapatkan momennya di era reformasi. Bahkan di 

beberapa kasus cenderung radik. 

Kedua, faktor eksternal. Hal ini berkaitan dengan proses globalisasi. 

Proses globalisasi meniscayakan adanya interaksi sosial-budaya secara luas. 

Dalam konteks ini, Islam sebagai tatanan nilai dihadapkan dengan tatanan 

nilai-nilai modern , yang pada titik tertentu bukan hanya tidak selaras dengan 

nilai-nilai yang diusung Islam, tetapi juga berseberangan secara diametral. 

Akhirnya, proses interaksi global ini menjadi sebuah kontestasi kekuatan, di 

mana satu sama lain saling mempengaruhi bahkan “meniadakan”.
18

 

Kondisi ini menyebabkan umat muslim memberikan reaksi yang 

kurang proporsional. Mereka bersikukuh dengan nilai Islam dan memberikan 

perlawanan yang bersifat “anarkhis”. Sikap sebagian umat muslim tersebut 

yang kemudian di labeli gerakan radikal. Hal-hal yang menjadi akar 

radikalisme bahkan terorisme adalah sebagai berikut: pertama, pemahaman 

dan penghayatan agama yang ekstrim; kedua, kekaguman terhadap 

superioritas diri atau kelompok; ketiga, fanatisme golongan/ madzhab/ faham 

yang berlebihan; keempat, merasa benar sendiri, orang yang tidak sama 

dengannya dipandang pasti salah; kelima, sistem pendidikan agama yang 

tidak benar, baik materinya maupun metodologinya seperti sistem pendidikan 

indoktriner dan miskon dialog; keenam, karena ada desain rekayasa dari 

kelompok kepentingan tertentu, baik dari dalam maupun luar.
19

 

                                                           
18 Muhammad Tholchah Hasan, Pendidikan Multicultural Sebagai Opsi Penaggunlangan 

Radikalisme,( Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA, 2016) 120-121 
19 Muhammad Tholchah Hasan, Pendidikan Multicultural ……………………….120 



13 

Islam secara jelas dan terang mengabarkan kepada umatnya untuk 

menjauhi sikap berlebihan/ekstrimisme. Al Quran surat Al Maidah ayat 87 

misalnya, menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk tidak 

mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah, begitu pula 

sebaliknya dan melarang orang-orang beriman melampaui batas.  

   ٠ َ َٓ ا  ا٠َٙ  ا ط١َِّث  ا اٌَِّز٠ْ ْٛ ُِ ا اَل ذَُسشِّ ْٛ ُٕ ا  َِ َِ ُ  ِد 
ًَّ للّا  ا اََز ْٚ اَل ذَْعرَُذ َٚ  ُْ   ٌَُى

  ۗ َ
َّْ للّا  َٓ اِ ْعرَِذ٠ْ ُّ ٌْ    اَل ٠ُِسة  ا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas” (Al Maidah: 87) 

 

Quraisy Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa lafadz 

laa ta‟taduu yang menggunakan huruf ta‟ bermakna keterpaksaan, yakni di 

luar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrrah manusia mengarah 

kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya 

(adil) yang wajar tidak berlebih dan tidak berkurang. Setiap pelampauan batas 

adalah pemaksaan terhadap fitrah manusia dan pada dasarnya berat atau rishi 

melakukannya. Inilah yang diisyaratkan kata ta‟tadu.
20

 

Selain Al Quran, Nabi Muhammad SAW, juga bersabda tentang 

larangan bersikap berlebihan (ghulluw), dari Ibnu Abbas r.a berkata, 

Rasulullah SAW bersabda: 

، قَاَل: حَ و  ْوَرِقيُّ ثَ َنا َعْوٌف، َأْخبَ رَنَا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ رَاِىيَم الدَّ ثَ َنا اْبُن ُعَليََّة، قَاَل: َحدَّ دَّ
، َعْن َأِب اْلَعالَِيِة، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: قَاَل ِل َرُسوُل  ثَ َنا زِيَاُد ْبُن ُحَصْْيٍ قَاَل: َحدَّ

فَ َلَقْطُت « ، اْلُقْط ِل َىاتِ »اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َغَداَة اْلَعَقَبِة َوُىَو َعَلى رَاِحَلِتِو: 

                                                           
20 Qurays Shihab, tafsir al aisbah vol 3 cet.IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 230 
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ا َوَضْعتُ ُهنَّ ِف َيِدِه، قَاَل:  بَِأْمثَاِل َىُؤََلِء، »َلُو َحَصَياٍت ُىنَّ َحَصى اْلَْْذِف، فَ َلمَّ
ينِ  َلُكُم اْلغُُلوُّ ِف الدِّ َا أَْىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ يِن، فَِإَّنَّ  «َوِإيَّاُكْم َواْلغُُلوَّ ِف الدِّ

Artinya: Ya‟qub bin Ibrahim al-Dauri, dia berkata:”Ibnu Ulya menceritakan 

kepadaku, dia berkata:” Auf menceritakan kepadaku , dia berkata: 

Ziyad bin Hushain menceritakan kepadaku dari Abi al-„Aliyah, dia 

berkata: Daripada Ibn `Abbas, katanya: Pada pagi Hari „Aqabah 

(musim haji) Rasulullah s.a.w bersabda kepadaku ketika baginda 

berada di atas kenderaannya: Kutipkan untukku (batu-batu kecil 

untuk melontar jamrah al-`Aqabah). Aku pun mengutip batu-batu 

kecil untuk baginda yang kesemuanya sebesar biji kacang. Apabila 

aku meletaknya ke dalam tangan baginda, baginda pun bersabda: 

“(Ya) sebesar ini! Jauhilah kamu melampau dalam agama (al-

Ghulu), kerana sesungguhnya al-Ghulu telah membinasakan mereka 

yang sebelum kamu
21

. 

 

Menjauhi sikap berlebihan tidak hanya berlaku pada urusan agama 

saja, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap 

berlebihan juga patut untuk dihindari. Hal ini karena keberagaman yang ada 

di Indonesia sangat memerlukan sikap tenggang rasa dan harga menghargai 

antar sesama. Penelitian ini ingin mengungkap lebih lanjut bagaimana 

pendidikan aswaja yang didapatkan dari usia SD, usia operasional formal, 

dapat menjadi salah satu alternatif ikhtiar untuk mencegah sikap ekstrimisme 

di Indonesia. Sehingga pembangunan sumber daya manusia yang mencintai 

NKRI, tenggang rasa terhadap perbedaan, toleran dan moderat dapat menjadi 

cita-cita bersama seluruh komponen bangsa Indonesia. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada: 

                                                           
21 Al-Nasai, Sunan Nasa‟I (Syamilah), 5, 268. 



15 

Pertama, Bagaimana internalisasi nilai-nilai tawasuth (moderat) dalam 

mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Kedua, Bagaimana internalisasi tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 

Ketiga, Bagaimana internalisasi tawazun (seimbang) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

Pertama, Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana internalisasi 

nilai-nilai tawassuth (moderat) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana internalisasi 

tasamuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

Ketiga, Mendeskripsikan dan menganalisis internalisasi tawazun 

(seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan memberikan 

kontribusi berupa: 

Pertama, Mendapatkan deskripsi dan analisis tentang internalisasi nilai-

nilai tawassuth (moderat) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Kedua, Mendapatkan deskripsi dan analisis tentang internalisasi 

tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Ketiga, Mendapatkan deskripsi dan analisis tentang internalisasi tawazun 

(seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

E. Definisi Istilah 

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka uraian definisi istilah 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut. 

1. Internalisasi nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah 

Internalisasi Nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah dalam penelitian ini 

dimaksudkan adalah suatu upaya penanaman nilai-nilai atau pokok ajaran 

oleh satuan pendidikan guna memperkuat prinsip ahlus sunnah wal jamaah 

yang meliputi Tawassuth, Tasamuh, tawazun. 
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2. Sikap ekstrimisme 

Sikap ekstrimisme dalam penelitian ini dimaksudkan adalah paham atau 

keyakinan yang begitu kuat terhadap suatu pandangan, melebihi batas 

kewajaran dan melanggar hukum yang berlaku. Cara yang digunakan 

biasanya berupa gerakan yang keras dan fanatik untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

3. Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang  

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang adalah 

lembaga pendidikan islam jenjang dasar pada pendidikan di Indonesia setara 

dengan Sekolah Dasar, berada dalam naungan kementerian agama dalam 

pengelolaannya. Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di tempuh dalam waktu 

6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.  

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul “Internalisasi Nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal 

Jamaah dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme pada Anak di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang” adalah suatu upaya 

penanaman nilai-nilai atau pokok ajaran oleh satuan pendidikan guna 

memperkuat prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang meliputi Tawassuth, 

Tasamuh, tawazun dalam mencegah sikap ekstrimisme pada anak di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, Sehingga menjadi 

kebiasaan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal 

jamaah serta Visi dan Misi Madrasah tersebut. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian berbentuk tesis ini dimulai dari bagian 

awal yang berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan 

oleh pembimbing, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. Selanjutnya diikuti 

oleh isi tesis berupa bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima, bab 

enam, dan ditutup dengan daftar pustaka. Sebagai tambahan, terdapat biodata 

penulis dan lembar keaslian tulisan sebagai bukti otentifikasi tulisan serta 

lampiran-lampiran.  

Abstrak yang memuat gambaran umum tesis.  Pada bagian bab satu 

berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan definisi istilah. Bab dua adalah kajian pustaka yang berisi penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Bab tiga berisi metode penelitian yang memuat 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek peneliti, kehadiran 

peneliti, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan 

data dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Bab empat pada tesis ini berisi paparan dan analisis. Bab lima adalah 

pembahasan. Bab enam adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang 

diperoleh penelitisn tesis ini serta saran dan rekomendasi berdasarkan temuan 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Langkah awal dalam proses penelitian, peneliti perlu mengkaji terlebi 

dulu hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan lingku penelitian serta untuk menentukan gep 

penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berhasil dirangkum dan dasar 

penlitian ini:   

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Sayyidul Abrori dari 

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian tersebut dilakukan 

tahun 2019, dengan mengambil judul Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah 

Wal Jama‟ah (Aswaja) dalam Pembelajaran Ke-NU-an Di MTS Darussalam 

Kademangan Blitar. Hasil dan kesimpulan penelitiannya menghasilkan bebrapa 

konsep beberapa point penting yaitu : (1) Konsep ahlussunnah wal jama‟ah 

(ASWAJA) yang diterapkan di MTs Darussalam Kademangan Blitar 

merupakan konsep Mabadi Khoiru Ummah dan Ukhwah Nahdliyah. (2) dalam 

mengimplementasi nilai-nilai (ASWAJA) MTs Darussalam Kademangan Blitar 

menggunakan tiga konsep, pertama, menrapkan nilai Tawasuth yang 

diimplementasikan dalam amaliyah yang berbentuk kegiatan pembacaan yasin 

dan tahlil. kedua, Nilai Tasamuh diwujudkan dengan penanaman dan 

penerapan sikap toleransi. ketiga, mengiimplementasikan nilai Tawazun yang 

direalisasikan dalam wujud dan bentuk amaliyah ibadah ekstrakurikuler yang 

berupa sholawatan. (3) dalam hal evaluasi hasil mengimplemetasikan 

19 



20 

implementasi nilai-nilai (ASWAJA) MTs Darussalam Kademangan Blitar 

berpedoman pada KI-1 dan KI-2. Carnya dengan membuat jurnal kegiatan 

harian sebagai sarana untuk mengetahui kegiatan siswa ketika diluar sekolah. 

Kegiatan evaluasi tersebut diberlakukan oleh sekolah dan dilaksanakan oleh 

guru selama satu semester.
22

 

Kedua, penelitian yang dikerjakan Putri Maria Ulvah dari IAIN 

Purwokerto, tahun 2019, penelitian tersebut judul Penerapan Ajaran 

Ahlussunnah Wal Jama‟ah melalui Kegiatan Pencak Silat Pagarnusa di Pondok 

Pesantren Darul Abror Watumas Purwanegara Purwokerto Utara. Hasil 

penelitiannya didapat beberapa point penting yaitu: (1) Ahlussunnah wal 

Jama‟ah dalam pencak silat mengajarkan system riyadah. Ada beberapa 

riyadoh yang diajarkan: Istigasah, Tahlil, Tawassul, Mentalqin Jenazah, Ziarah 

Kubur, dan Merayakan Maulid Nabi. (2) Penerapan ajaran Ahlussunnah wal 

Jama‟ah (riyadah-riyadahnya) melalui kegiatan pencak silat pagarnusa terdapat 

dalam kegiatan non fisik seperti Tawassul, Tahlil, Istigasah, Ziarah Kubur, 

Salawat Nariyah, Hizb Nasr, dan Asmaul Husna.
23

 

Ketiga, Muhammad Ahnu Idris dari UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 

tesis dengan judul Dakwah PCNU Pamekasan Melalui Program “Ngaji Kitab 

Kuning” Di Radio Ralita Fm Untuk Penguatan Paham Ahlussunnah Wal 

Jamaah An-Nahdliyah. Hasil penelitiannya didapat beberapa point penting 

                                                           
22 M. Sayyidul Abrori, Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah Wal Jama‟ah (Aswaja) dalam 

Pembelajaran Ke-NU-an Di MTS Darussalam Kademangan Blitar, (Tesis, UIN  Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2019) 
23 Putri Maria Ulfa, Penerapan Ajaran Ahlussunnah Wal Jama‟ah melalui Kegiatan Pencak Silat 

Pagarnusa di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwanegara Purwokerto Utara, (Tesis, 

IAIN Purwokerto, 2019) 
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yaitu : (1) strategi dakwah yang digunakan oleh PCNU Pamekasan adalah 

Strategi Tilawah; (2) sedangkan tema besar dakwah PCNU Pamekasan dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu: akidah, shari„ah dan tasawuf; (3) penyampaian 

pesan-pesan dakwah melalui Strategi Tilawah oleh PCNU Pamekasan 

disambut baik oleh masyarakat, karena mampu merubah pemahaman 

(kognitif), sikap (afektif) dan perilaku masyarakat (psikomotorik).
24

 

Keempat, Layyinah Nur Chodijah dari UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2021, tesis dengan judul Konsep Tabarruk Perspektif Ahlussunnah 

Wal Jama‟ah Dan Syi‟ah : Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al- Abidin 

Ba‟Alawi Dan Ja‟far Subhani. Hasil penelitiannya yaitu : Ahlussunnah dan 

Syi‟ah telah sama-sama bersepakat, bahwa praktik tabarruk ialah praktik yang 

legal dan dapat dilakukan oleh seluruh umat Islam dalam takaran dan aturan 

yang telah disepakati. Oleh karenanya, hasil tersebut digunakan sebagai respon 

atas kecaman dari pihak-pihak yang menentang adanya praktik tabarruk dengan 

tuduhan musyrik dan dianggap dapat merugikan baik secara financial maupun 

moralitas umat Islam. Selain itu, Praktik tabarruk yang dilakukan dengan 

sesuai syari‟at memiliki dampak yang impak positif terhadap pembangunan 

karakter umat Islam.
25

 

Kelima, Asqolani Chavid Bachtiar dari Universitas Islam Majapahit 

Mojokerto, 2021, tesis dengan judul Hubungan Pemahaman Aswaja An-

                                                           
24 Muhammad Ahnu Idris, Dakwah Pcnu Pamekasan Melalui Program “Ngaji Kitab Kuning” Di 

Radio Ralita Fm Untuk Penguatan Paham Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah, (Tesis, UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2018) 
25 Layyinah Nur Chodijah, Konsep Tabarruk Perspektif Ahlussunnah Wal Jama‟ah Dan Syi‟ah : 

Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al- Abidin Ba‟Alawi Dan Ja‟far Subhani, (Tesis, UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2021) 
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Nahdliyyah Dengan Moderasi Beragama Siswa SMAS Al-Mutazam 

Mojokerto. Hasil penelitiannya yaitu : ada koefisien korelasi antara variable X 

(pemahaman aswaja an-nahdliyyah) dan Y (moderasi beragama) sebesar 599 

disertai signifikan 0,04. Berdasarkan kriteria koefisien korelasi maka dapat 

disimpulkanbahwa ada korelasi positif yang kuat antara dia variable. Hal ini 

menentukan bahwa adanya “hubungan pemahaman aswaja an-nahdliyyah 

dengan moderasi beragama”.
26

 

Keenam, Divya Nisausy Syarifah Putri Wijaya dari Universitas KH. A. 

Wahab Hasbullah Jombang, 2018, jurnal dengan judul Implementasi  Nilai-

Nilai Aswaja  dalam  Membentuk  Karakter  An-Nahdliyah  melalui  Kegiatan  

Keagamaan  di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. Hasil penelitiannya 

didapat beberapa point penting yaitu : (1) Penanaman  Karakter  Nilai-Nilai  

Ahlussummah  Wal  Jama‟ah Pada  Civitas Akademika  ada  lima  karakter  

diantaranya  :  (a)  Kegiatan  Mahasiswa,  (b)  Khatmil  qur‟an,  (c)  Ziarah 

Masyayikh,  (d)  Pendidikan  Kader  Penggerak  Nahdlatul  Ulama‟,  (e)  

Pergerakan  Mahasiswa  Islam Indonesia,  (2)  Penanaman karakter  Nilai-Nilai  

Ahlussunnah  Wal  Jama‟ah  di  Universitas  KH.  A.  Wahab Hasbullah 

melalui Pembekalan Aswaja dan Ke NU an Untun Mahasiswa Baru dan Ziarah 

Masyayikh. (3). Keefektifisan  Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  

Ahlussunnah  Wal  Jama‟ah  Melalui  Kegiatan  di  Civitas Akademika  

                                                           
26 Asqolani Chavid Bachtiar, Hubungan Pemahaman Aswaja An-Nahdliyyah Dengan Moderasi 

Beragama Siswa SMAS Al-Mutazam Mojokerto, (Tesis, Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 

2021) 
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Universitas  KH.  A.  Wahab  Hasbullah  Bisa  Diketahui  Melalui  Kegiatan  

Yang  Bersifat Pembiasaan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus.
27

 

Ketujuh, Arini Nadiya dari IAIN Kudus, 2021, Tesis dengan judul 

Pendidikan Karakter Berbasis Aswaja melalui Pembiasaan pada Permainan 

Edukatif di TK TBS Kudus. Hasil penelitiannya didapat beberapa point penting 

yaitu : (1) karakter anak memiliki ciri yang tersendiri. Pendidikan karakter 

pada anak usia dini dapat dilakukan dengan metode pembiasaan. Melalui 

pembiasaan yang dilakukan sehari-hari anak lebih mudah memahami 

pembelajaran. Terlebih pembelajaran dilakukan dengan berbagai permainan 

edukatif yang mampu meningkatkan karakter anak seperti puzzle, kartu, 

kolase, atau yang lain. (2) Orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekitar 

menjadi faktor yang mendukung pembelajaran karakter sedangkan mood anak, 

media massa, waktu menjadi faktor yang menghambat dalam pendidikan 

karakter. (3) Perlu adanya koordinasi antara orang tua maupun lingkungan 

sekitar untuk membangun suasana belajar anak yang menyenangkan sehingga 

pendidikan karakter islami dapat berjalan dengan baik. Metode pembiasaan 

melalui permainan dinilai cukup aktif dalam menumbuhkan serta 

meningkatkan karakter islami anak.
28

 

Kedelapan, Sayyidatul Labiba dari Universitas Malang, 2020, Tesis 

dengan judul Pembelajaran Aswaja Untuk Menangkal Paham Radikalisme 

                                                           
27 Divya Nisausy Syarifah Putri Wijaya, Implementasi  Nilai-Nilai Aswaja  dalam  Membentuk  

Karakter  An-Nahdliyah  melalui  Kegiatan  Keagamaan  di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 

(Jurnal, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, 2018) 
28 Arini Nadiya, Pendidikan Karakter Berbasis Aswaja melalui Pembiasaan pada Permainan 

Edukatif di TK TBS Kudus, (Tesis, IAIN Kudus, 2021) 
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intoleran Pada Peserta Didik Di MA Maarif Al-Asy`ari Ranggeh Pasuruan. 

Hasil penelitiannya didapat beberapa point penting yaitu : (1) Penyusunan 

perencanaan pembelajaran Keaswajaan mengacu dari kurikulum LP Ma‟arif 

NU Kab. Pasuruan atau Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama 

Kab. Pasuruan, yang terdiri silabus, program tahunan (Prota), Program 

semester (Prosem),  Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), dan Bahan/materi 

Muatan Lokal Aswaja/Ke-NU-an serta Media pembela  jaran aswaja meliputi: 

buku ajar, diktat atau resume, poster atau gambar tokoh, kisah inspiratif tokoh 

NU, atau media audio visual (film perjuangan); (2) dalam proses pembelajaran, 

Pembelajaran Aswaja berbasis Kelas, Pembelajaran Aswaja Berbasis 

Madrasah, Pembelajaran aswaja bentuk keteladanan, dan Kebijakan-kebijakan 

madrasah terkait nilai-nilai atau amaliyah aswaja, serta kegiatan Intrakurikuler 

dan Ekstrakurikuler Madrasah. (3) dalam model pembelajaran, a) Pendekatan 

yang digunakan: pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada siswa (student centered approach) dan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). b) Strategi 

Pembelajaran Aswaja, yaitu: Strategi pembelajaran Ekspositori Strategi 

Pembelajaran Inkuiri, Strategi Pembelajaran Kontekstual, dan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif. c) Metode Pembelajaran Aswaja, di antaranya: 

metode ceramah, tanya jawab, diskusi, drill, pemberian tugas, dan problem 

solving. d) Teknik pembelajaran aswaja meliputi: teknik kuis bacaan, teknik 

pertanyaan kuis, dan teknik ringkasan materi.
29

 

                                                           
29 Sayyidatul Labiba, Pembelajaran Aswaja Untuk Menangkal Paham Radikalisme intoleran Pada 
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Kesembilan, Lia Kastia dari Institut KH. Abdul Chalim Pacet 

Mojokerto, 2020, Tesis dengan judul Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai 

Aswaja An-Nahdliyah Pada Mahasiswa IKHAC Pacet Mojokerto. Hasil 

penelitiannya didapat beberapa point penting yaitu : (1) Nilai-nilai Aswaja an-

Nahdliyah di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim adalah nilai Tasamuh 

(Toleransi), Tawasuth (moderat), I‟tidal (adil), Amar ma‟ruf Nahi Munkar dan 

Tawazun (seimbang), (2) Internalisasi nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah di 

Institut KH. Abdul Chalim, melalui pembelajaran yang sifatnya amaliyah 

seperti tahlil, khutbah, doa setelah shalat yang tercantum juga dalam RPS 

maupun modul mata kuliah aswaja di semester 5. Kegiatan-kegiatan 

keorganisasian seperti PMII, IPPNU. Kegiatan seminar dengan mendatangkan 

narasumber yang kompeten tentang ke-NU-an. (3) Aktualisasi nilai-nilai 

aswaja an-Nahdliyah dapat di ketahui melalui sikap mahasiswa sehari-hari. 

Pertama tawassuth, i‟tidal di aktualisasikan melalui pola pikir mahasiswa yang 

cinta akan damai, dalam diskusi berusaha mengambil jalan tengah tanpa ada 

kekerasan dan pemaksaan dalam berpendapat. Kedua tasamuh di aktualisasikan 

melalui cara mereka berdampingan dengan sesama, walau berbeda ras, suku, 

maupun kebiasaan mereka dapat berteman dan bersahabat dengan baik. Sikap 

tawazun di internalisasikan melalui pengelolaan sikap baik terhadap dosen 

maupun terhadap mahasiswa, dan amar ma‟ruf nahi munkar di internalisaskan 

dalam wujud penerapan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan yakni 

                                                                                                                                                                
Peserta Didik Di MA Maarif Al-Asy`ari Ranggeh Pasuruan, (Tesis, Universitas Malang, 2020) 
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tidak berboncengan dengan lawan jenis, berpakaian sopan dan rapi, berhijab 

dll.
30

 

Kesepuluh, Ridlo Halwani dari IAIN Ponorogo, 2020, Tesis dengan 

judul Kontra Radikalisme di Sekolah (Studi Atas Amaliah Aswaja di SD 

Islamiyah Magetan). Hasil penelitian ini menunjukan implementasi penguatan 

pendidikan karakter nasionalisme melalaui Amaliah Aswaja di SD Islamiyah 

Magetan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat. 

Adapun penghambat yakni propaganda melalui media yang di dominasi faham-

faham radikal sering diakses siswa. Sedang pendorong adalah mayoritas murid-

murid merupakan Nahdliyin berfaham ahlussunnah wal jama‟ah Nahdlatul 

Ulama, sekolah masih dalam satu lokasi dengan Cabang Nahdlatul Ulama 

Magetan sehingga atsmofir pembiasaan mudah diterima dalam 

pelaksanaannya. Selain itu kompetensi guru, dukungan dan komitmen orang 

tua sehingga memperkuat dalam pelaksanaan. Implikasi PPK nasionalisme 

melalui Amaliah Aswaja di SD Islamiyah Magetan yakni memuat nilainilai 

nasionalisme yang luhur lambat laun dapat membentuk karakter siswa dan 

mampu membentengi para siswa dari pengaruh paham radikal. Dengan begitu 

pada implementasi penguatan pendidikan karakter nasionalisme melalui 

Amaliah Aswaja di SD Islamiyah sebagai bentuk kontra radikalisme.
31

 

                                                           
30 Lia Kastia, Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah Pada Mahasiswa 

IKHAC Pacet Mojokerto, (Tesis, Institut KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, 2020) 
31 Ridlo Halwani, Kontra Radikalisme di Sekolah (Studi Atas Amaliah Aswaja di SD Islamiyah 

Magetan), (Tesis, IAIN Ponorogo, 2020) 
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Untuk lebih memperjelas tentang persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, dapat 

digambarkan dalam tabel sebaai berikut : 

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian 

No 

Nama Peneliti, 

Judul dan 

Tahun Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 M. Sayyidul 

Abrori dari 

Universitas 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 

2019, tesis 

dengan judul 

Implementasi 

Nilai-Nilai 

Ahlussunnah Wal 

Jama‟ah (Aswaja) 

dalam 

Pembelajaran Ke-

NU-an Di MTS 

Darussalam 

Kademangan 

Blitar 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) konsep 

ahlussunnah 

wal jama‟ah 

(ASWAJA) 

yang 

diterapkan di 

MTs 

Darussalam 

Kademangan 

Blitar ialah 

konsep mabadi 

khoiru ummah 

dan ukhwah 

nahdliyah. (2) 

implementasi 

nilai-nilai 

ahlussunnah 

wal jama‟ah 

(ASWAJA) 

dalam 

pembelajaran 

ke-NUan di 

MTs 

Darussalam 

Kademangan 

Blitar ada tiga 

poin yang 

pertama, 

implementasi 

a) Nilai-Nilai 

Ahlussunnah Wal 

Jama‟ah 

b) Metode Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 



28 

nilai Tawasuth 

diwujudkan 

dalam bentuk 

amaliyah yasin 

dan tahlil. 

kedua, 

implementasi 

nilai Tasamuh 

diwujudkan 

dengan 

penanaman 

serta 

pelaksanaan 

sikap toleransi 

yang tinggi. 

ketiga, 

implementasi 

nilai Tawazun 

diwujudkan 

dalam bentuk 

amaliyah 

ibadah 

ekstrakurikuler 

sholawatan. (3) 

evaluasi 

implementasi 

nilai-nilai 

ahlussunnah 

wal jama‟ah 

(ASWAJA) 

dalam 

pembelajaran 

ke-NU-an di 

MTs 

Darussalam 

Kademangan 

Blitar mengacu 

pada KI-1 dan 

KI-2 dilakukan 

dengan 

menggunakan 

jurnal harian 

untuk melihat 

kegiatan siswa 

sehari-hari 

disekolah serta 
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penilaian antar 

teman untuk 

melihat 

kegiatan siswa 

ketika diluar 

sekolah. 

Kegiatan 

evaluasi 

tersebut 

diberlakukan 

oleh sekolah 

dan 

dilaksanakan 

oleh guru 

selama satu 

semester. 

2 Putri Maria Ulvah 

dari IAIN 

Purwokerto, 

2019, tesis 

dengan judul 

Penerapan Ajaran 

Ahlussunnah Wal 

Jama‟ah melalui 

Kegiatan Pencak 

Silat Pagarnusa di 

Pondok Pesantren 

Darul Abror 

Watumas 

Purwanegara 

Purwokerto Utara 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) Riyadah 

dalam 

Ahlussunnah 

wal Jama‟ah 

terdiri dari 

Istigasah, 

Tahlil, 

Tawassul, 

Mentalqin 

Jenazah, Ziarah 

Kubur, dan 

Merayakan 

Maulid Nabi. 

(2) Penerapan 

ajaran 

Ahlussunnah 

wal Jama‟ah 

(riyadah-

riyadahnya) 

melalui 

kegiatan 

pencak silat 

pagarnusa 

terdapat dalam 

kegiatan non 

a) Membahas 

Ahlussunnah Wal 

Jama‟ah 

b) Metode Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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fisik seperti 

Tawassul, 

Tahlil, 

Istigasah, 

Ziarah Kubur, 

Salawat 

Nariyah, Hizb 

Nasr, dan 

Asmaul Husna 

3 Muhammad Ahnu 

Idris dari UIN 

Sunan Ampel 

Surabaya, 2018, 

tesis dengan judul 

Dakwah PCNU 

Pamekasan 

Melalui Program 

“Ngaji Kitab 

Kuning” Di Radio 

Ralita Fm Untuk 

Penguatan Paham 

Ahlussunnah Wal 

Jamaah An-

Nahdliyah 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) strategi 

dakwah yang 

digunakan oleh 

PCNU 

Pamekasan 

adalah Strategi 

Tilawah; (2) 

sedangkan 

tema besar 

dakwah PCNU 

Pamekasan 

dapat dibagi 

menjadi tiga, 

yaitu: akidah, 

shari„ah dan 

tasawuf; (3) 

penyampaian 

pesan-pesan 

dakwah melalui 

Strategi 

Tilawah oleh 

PCNU 

Pamekasan 

disambut baik 

oleh 

masyarakat, 

karena mampu 

merubah 

pemahaman 

(kognitif), 

sikap (afektif) 

dan perilaku 

a) Membahas 

Ahlussunnah Wal 

Jamaah 

b) Metode Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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masyarakat 

(psikomotorik). 

4 Layyinah Nur 

Chodijah dari 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang, 2021, 

tesis dengan judul 

Konsep Tabarruk 

Perspektif 

Ahlussunnah Wal 

Jama‟ah Dan 

Syi‟ah : Studi 

Komparasi 

Pemikiran Zaynu 

Al- Abidin 

Ba‟Alawi Dan 

Ja‟far Subhani 

Hasil 

penelitiannya 

yaitu : 

Ahlussunnah 

dan Syi‟ah 

telah sama-

sama 

bersepakat, 

bahwa praktik 

tabarruk ialah 

praktik yang 

legal dan dapat 

dilakukan oleh 

seluruh umat 

Islam dalam 

takaran dan 

aturan yang 

telah 

disepakati. 

Oleh 

karenanya, 

hasil tersebut 

digunakan 

sebagai respon 

atas kecaman 

dari pihak-

pihak yang 

menentang 

adanya praktik 

tabarruk 

dengan tuduhan 

musyrik dan 

dianggap dapat 

merugikan baik 

secara financial 

maupun 

moralitas umat 

Islam. Selain 

itu, Praktik 

tabarruk yang 

dilakukan 

dengan sesuai 

syari‟at 

memiliki 

a) Membahas 

Ahlussunnah Wal 

Jamaah 

b) Metode Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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dampak yang 

impak positif 

terhadap 

pembangunan 

karakter umat 

Islam. 

5 Asqolani Chavid 

Bachtiar dari 

Universitas Islam 

Majapahit 

Mojokerto, 2021, 

tesis dengan judul 

Hubungan 

Pemahaman 

Aswaja An-

Nahdliyyah 

Dengan Moderasi 

Beragama Siswa 

SMAS Al-

Mutazam 

Mojokerto. 

Hasil 

penelitiannya 

yaitu : ada 

koefisien 

korelasi antara 

variable X 

(pemahaman 

aswaja an-

nahdliyyah) 

dan Y 

(moderasi 

beragama) 

sebesar 599 

disertai 

signifikan 0,04. 

Berdasarkan 

kriteria 

koefisien 

korelasi maka 

dapat 

disimpulkanba

hwa ada 

korelasi positif 

yang kuat 

antara dia 

variable. Hal 

ini menentukan 

bahwa adanya 

“hubungan 

pemahaman 

aswaja an-

nahdliyyah 

dengan 

moderasi 

beragama” 

Membahas 

Ahlussunnah Wal 

Jamaah 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 

6 Divya Nisausy 

Syarifah Putri 

Wijaya dari 

Universitas KH. 

A. Wahab 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

a) Membahas Nilai-

Nilai  

Ahlussunnah  Wal  

Jama‟ah 

b) Metode Penelitian 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 
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Hasbullah 

Jombang, 2018, 

jurnal dengan 

judul 

Implementasi  

Nilai-Nilai 

Aswaja  dalam  

Membentuk  

Karakter  An-

Nahdliyah  

melalui  Kegiatan  

Keagamaan  di 

Universitas KH. 

A. Wahab 

Hasbullah 

(1) Penanaman  

Karakter  Nilai-

Nilai  

Ahlussunnah  

Wal  Jama‟ah 

Pada  Civitas 

Akademika  

ada  lima  

karakter  

diantaranya  :  

(a)  Kegiatan  

Mahasiswa,  

(b)  Khatmil  

qur‟an,  (c)  

Ziarah 

Masyayikh,  (d)  

Pendidikan  

Kader  

Penggerak  

Nahdlatul  

Ulama‟,  (e)  

Pergerakan  

Mahasiswa  

Islam 

Indonesia,  (2)  

Penanaman 

karakter  Nilai-

Nilai  

Ahlussunnah  

Wal  Jama‟ah  

di  Universitas  

KH.  A.  

Wahab 

Hasbullah 

melalui 

Pembekalan 

Aswaja dan Ke 

NU an Untun 

Mahasiswa 

Baru dan 

Ziarah 

Masyayikh. (3). 

Keefektifisan  

Mengimplemen

tasikan  Nilai-

Nilai  

Kualitatif mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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Ahlussunnah  

Wal  Jama‟ah  

Melalui  

Kegiatan  di  

Civitas 

Akademika  

Universitas  

KH.  A.  

Wahab  

Hasbullah  Bisa  

Diketahui  

Melalui  

Kegiatan  Yang  

Bersifat 

Pembiasaan 

Yang 

Dilakukan 

Secara Terus 

Menerus. 

7 Arini Nadiya dari 

IAIN Kudus, 

2021, Tesis 

dengan judul 

Pendidikan 

Karakter Berbasis 

Aswaja melalui 

Pembiasaan pada 

Permainan 

Edukatif di TK 

TBS Kudus.  

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) karakter 

anak memiliki 

ciri yang 

tersendiri. 

Pendidikan 

karakter pada 

anak usia dini 

dapat dilakukan 

dengan metode 

pembiasaan. 

Melalui 

pembiasaan 

yang dilakukan 

sehari-hari 

anak lebih 

mudah 

memahami 

pembelajaran. 

Terlebih 

pembelajaran 

dilakukan 

dengan 

a) Membahas Nilai-

Nilai  

Ahlussunnah  

Wal  Jama‟ah 

b) Metode Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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berbagai 

permainan 

edukatif yang 

mampu 

meningkatkan 

karakter anak 

seperti puzzle, 

kartu, kolase, 

atau yang lain. 

(2) Orang tua, 

tenaga 

pendidik, 

lingkungan 

sekitar menjadi 

faktor yang 

mendukung 

pembelajaran 

karakter 

sedangkan 

mood anak, 

media massa, 

waktu menjadi 

faktor yang 

menghambat 

dalam 

pendidikan 

karakter. (3) 

Perlu adanya 

koordinasi 

antara orang 

tua maupun 

lingkungan 

sekitar untuk 

membangun 

suasana belajar 

anak yang 

menyenangkan 

sehingga 

pendidikan 

karakter islami 

dapat berjalan 

dengan baik. 

Metode 

pembiasaan 

melalui 

permainan 
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dinilai cukup 

aktif dalam 

menumbuhkan 

serta 

meningkatkan 

karakter islami 

anak. 

8 Sayyidatul Labiba 

dari Universitas 

Malang, 2020, 

Tesis dengan 

judul 

Pembelajaran 

Aswaja Untuk 

Menangkal 

Paham 

Radikalisme 

intoleran Pada 

Peserta Didik Di 

MA Maarif Al-

Asy`ari Ranggeh 

Pasuruan. 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) Penyusunan 

perencanaan 

pembelajaran 

Keaswajaan 

mengacu dari 

kurikulum LP 

Ma‟arif NU 

Kab. Pasuruan 

atau 

Pendidikan 

Madrasah 

(Pendma) 

Kementerian 

Agama Kab. 

Pasuruan, yang 

terdiri silabus, 

program 

tahunan 

(Prota), 

Program 

semester 

(Prosem),  

Rencana 

Pelaksaan 

Pembelajaran 

(RPP), dan 

Bahan/materi 

Muatan Lokal 

Aswaja/Ke-

NU-an serta 

Media pembela  

jaran aswaja 

meliputi: buku 

ajar, diktat atau 

a) Membahas 

Aswaja 

b) Metode 

Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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resume, poster 

atau gambar 

tokoh, kisah 

inspiratif tokoh 

NU, atau media 

audio visual 

(film 

perjuangan); 

(2) dalam 

proses 

pembelajaran, 

Pembelajaran 

Aswaja 

berbasis Kelas, 

Pembelajaran 

Aswaja 

Berbasis 

Madrasah, 

Pembelajaran 

aswaja bentuk 

keteladanan, 

dan Kebijakan-

kebijakan 

madrasah 

terkait nilai-

nilai atau 

amaliyah 

aswaja, serta 

kegiatan 

Intrakurikuler 

dan 

Ekstrakurikuler 

Madrasah. (3) 

dalam model 

pembelajaran, 

a) Pendekatan 

yang 

digunakan: 

pendekatan 

pembelajaran 

yang 

berorientasi 

atau berpusat 

pada siswa 

(student 

centered 
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approach) dan 

pendekatan 

pembelajaran 

yang 

berorientasi 

atau berpusat 

pada guru 

(teacher 

centered 

approach). b) 

Strategi 

Pembelajaran 

Aswaja, yaitu: 

Strategi 

pembelajaran 

Ekspositori 

Strategi 

Pembelajaran 

Inkuiri, Strategi 

Pembelajaran 

Kontekstual, 

dan Strategi 

Pembelajaran 

Kooperatif. c) 

Metode 

Pembelajaran 

Aswaja, di 

antaranya: 

metode 

ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

drill, 

pemberian 

tugas, dan 

problem 

solving. d) 

Teknik 

pembelajaran 

aswaja 

meliputi: teknik 

kuis bacaan, 

teknik 

pertanyaan 

kuis, dan teknik 

ringkasan 

materi. 



39 

9 Lia Kastia dari 

Institut KH. 

Abdul Chalim 

Pacet Mojokerto, 

2020, Tesis 

dengan judul 

Internalisasi Dan 

Aktualisasi Nilai-

Nilai Aswaja An-

Nahdliyah Pada 

Mahasiswa 

IKHAC Pacet 

Mojokerto 

Hasil 

penelitiannya 

didapat 

beberapa point 

penting yaitu : 

(1) Nilai-nilai 

Aswaja an-

Nahdliyah di 

Institut 

Pesantren KH. 

Abdul Chalim 

adalah nilai 

Tasamuh 

(Toleransi), 

Tawasuth 

(moderat), 

I‟tidal (adil), 

Amar ma‟ruf 

Nahi Munkar 

dan Tawazun 

(seimbang), (2) 

Internalisasi 

nilai-nilai 

Aswaja an-

Nahdliyah di 

Institut KH. 

Abdul Chalim, 

melalui 

pembelajaran 

yang sifatnya 

amaliyah 

seperti tahlil, 

khutbah, doa 

setelah shalat 

yang tercantum 

juga dalam 

RPS maupun 

modul mata 

kuliah aswaja 

di semester 5. 

Kegiatan-

kegiatan 

keorganisasian 

seperti PMII, 

IPPNU. 

Kegiatan 

a) Membahas 

Internalisasi 

Nilai-nilai 

Aswaja 

b) Metode Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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seminar dengan 

mendatangkan 

narasumber 

yang kompeten 

tentang ke-NU-

an. (3) 

Aktualisasi 

nilai-nilai 

aswaja an-

Nahdliyah 

dapat di 

ketahui melalui 

sikap 

mahasiswa 

sehari-hari. 

Pertama 

tawassuth, 

i‟tidal di 

aktualisasikan 

melalui pola 

pikir 

mahasiswa 

yang cinta akan 

damai, dalam 

diskusi 

berusaha 

mengambil 

jalan tengah 

tanpa ada 

kekerasan dan 

pemaksaan 

dalam 

berpendapat. 

Kedua tasamuh 

di 

aktualisasikan 

melalui cara 

mereka 

berdampingan 

dengan sesama, 

walau berbeda 

ras, suku, 

maupun 

kebiasaan 

mereka dapat 

berteman dan 
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bersahabat 

dengan baik. 

Sikap tawazun 

di 

internalisasikan 

melalui 

pengelolaan 

sikap baik 

terhadap dosen 

maupun 

terhadap 

mahasiswa, dan 

amar ma‟ruf 

nahi munkar di 

internalisaskan 

dalam wujud 

penerapan 

peraturan-

peraturan yang 

telah 

diberlakukan 

yakni tidak 

berboncengan 

dengan lawan 

jenis, 

berpakaian 

sopan dan rapi, 

berhijab dll. 

10 Ridlo Halwani 

dari IAIN 

Ponorogo, 2020, 

Tesis dengan 

judul Kontra 

Radikalisme di 

Sekolah (Studi 

Atas Amaliah 

Aswaja di SD 

Islamiyah 

Magetan).  

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

nasionalisme 

melalaui 

Amaliah 

Aswaja di SD 

Islamiyah 

Magetan 

berbasis kelas, 

berbasis 

budaya sekolah 

dan berbasis 

masyarakat. 

Adapun 

a) Membahas 

Aswaja 

b) Metode Kualitatif 

Peneliti 

tidak 

mengkaji 

bagaimana 

dalam 

mencegah 

ekstrimism

e pada anak 
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penghambat 

yakni 

propaganda 

melalui media 

yang di 

dominasi 

faham-faham 

radikal sering 

diakses siswa. 

Sedang 

pendorong 

adalah 

mayoritas 

murid-murid 

merupakan 

Nahdliyin 

berfaham 

ahlussunnah 

wal jama‟ah 

Nahdlatul 

Ulama, sekolah 

masih dalam 

satu lokasi 

dengan Cabang 

Nahdlatul 

Ulama 

Magetan 

sehingga 

atsmofir 

pembiasaan 

mudah diterima 

dalam 

pelaksanaannya

. Selain itu 

kompetensi 

guru, dukungan 

dan komitmen 

orang tua 

sehingga 

memperkuat 

dalam 

pelaksanaan. 

Implikasi PPK 

nasionalisme 

melalui 

Amaliah 
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Aswaja di SD 

Islamiyah 

Magetan yakni 

memuat 

nilainilai 

nasionalisme 

yang luhur 

lambat laun 

dapat 

membentuk 

karakter siswa 

dan mampu 

membentengi 

para siswa dari 

pengaruh 

paham radikal. 

Dengan begitu 

pada 

implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

nasionalisme 

melalui 

Amaliah 

Aswaja di SD 

Islamiyah 

sebagai bentuk 

kontra 

radikalisme. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa peneliti ini 

mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni tentang Bagaimana internalisasi 

nilai-nilai tawasuth (moderat) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik 

di Madrasah, Bagaimana internalisasi tasammuh (toleran) dalam mencegah 

sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah dan Bagaimana internalisasi 

tawazun (seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di 

Madrasah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian Internalisasi 
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Nilai-Nilai Ahlus Sunaah Wal Jamaah Dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme 

Pada Anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

menjadi penting dilakukan. 

B. Kajian Teori 

1. Internalisasi Nilai--nilai Ahlus sunnah wal jamaah 

a. Internalisasi 

1) Pengertian Internalisasi 

KBBI mendifinisakn kata internalisasi dengan “Penghayatan”. 

Penghayatan merupakan proses pembelaran dan melakukan dalam 

kegiatan secara sungguh-sungguh, atau sama dengan penghayatan 

terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan 

keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
32

 Pengertian internalisasi dalam 

Kamus Bahasa Indonesia ini memberikan penjelasan bahwa 

internalisasi membutuhkan keyakinan dan kesadaran akan ajaran, 

doktrin dan nilai terlebih dahulu, baru kemudian mengemuka menjadi 

sikap dan perilaku. 

Kata internalisasi dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai berikut:  

“the action of accepting or absorbing an idea, opinion, belief, 

etc. so that it becomes part of your character.
33

 Penjelasan ini 

tidak jauh berbeda dengan pengertian internalisasi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas. Pengertian internalisasi 

dalam bahasa Inggris tersebut menekankan adanya penerimaan 

dan penyerapan ide, gagasan, pendapat kepercayaan dan lain 

sebagainya yang menjadi bagian dari pembentukan karakter 

seseorang. 

                                                           
32 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). 439 
33 Dictionary.cambridge.org/dictionary/English/internalization/q=internalisasion 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accept
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/absorbing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/idea
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/belief
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/become
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/character
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Mulyana menutip pendapat Reber: internalisasi sebagai 

menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi 

merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-

aturan baku pada diri seseorang.
34

 Pengertian ini mengisyaratkan 

bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan 

berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam 

diri seseorang. Sedangkan Ihsan memaknai internalisasi sebagai upaya 

yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai kedalam jiwa sehingga 

menjadi miliknya.
35

 

Jadi, yang dimaksud dengan internalisasi adalah proses 

penghayatan yang mendalam terhadap ide, ajaran, doktrin dan nilai-

nilai. penghayatan yang mendalam ini digunakan sebagai dasar dalam 

bertindak, bersikap dan berperilaku. Internalisasi yang dimaksud oleh 

penelitian ini adalah proses penghayatan yang mendalam untuk 

menerima dan meyakini ajaran ahlus sunnah waljamaah sebagai dasar 

bertindak, bersikapn dan berperilaku. 

2) Tahapan Internalisasi 

Para ilmuan memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan 

dalam internalisasi diantaranya menurut David R. Krathwohl dan 

kawan-kawannya sebagaimana dikutip Soedijarto adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
34 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004).21 
35 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 155. 
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a) Receiving atau menyimak: Yaitu level anak yang mulai terbuka 

menerima rangsangan, yang meliputi penyadaran, Hasrat, menerima 

pengaruh dan selektif terhadap pengaruh tersebut. Pada tahap ini nilai 

belum terbentuk melainkan masih dalam penerimaan dan pencarian 

nilai.  

b) Responding atau menanggapi: pada fase ini murid mulai memberikan 

tanggapan terhadap rangsangan afektif, meliputi: Compliance (manut), 

secara aktif memberikan perhatian dan satisfication is respons (puas 

dalam menanggapi). Tahap ini seseorang sudah mulai aktif dalam 

menanggapi nilai-nilai yang berkembang di luar dan meresponnya. 

c) Valuing atau memberi nilai: pada fase ini murid mulai bisa 

memberikan penilaian atas dasar nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya, seperti: Tingkatan percaya terhadap nilai yang diterima, 

merasa terikat dengan nilai-nilai yang dipercayai dan memiliki 

keterikatan batin (comitment) untuk memperjuangkan nilai-nilai yang 

diterima dan diyakini itu. 

d) Organization atau mengorganisasikan nilai, yaitu fase yang mampu 

mengorganisaikan berbagai nilai yang telah diterima, fase ini meliputi: 

Menetapkan kedudukan atau hubungan suatu nilai dengan nilai 

lainnya. Seperti: keadilan sosial dengan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/perwakilan, dan 

mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya, yakni cara hidup dan 

tata perilaku sudah didasarkan atas nilai-nilai yang diyakini. 
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e) Penyaturagaan nilai-nilai dalam suatu sistem nilai yang konsisten, 

meliputi: Generalisasi nilai sebagai landasan acuan dalam melihat dan 

memandang masalah-masalah yang dihadapi, dan tahap karakterisasi, 

yakni mempribadikan nilai tersebut.36 

Muhaimin menjelaskan tahapan proses internalisasi nilai sebagai 

berikut: 

a) Tahap transformasi nilai: merupakan komunikasi verbal yang 

dilakukan oleh guru kepada siswa berupa penjelasan nilai-nilai yang 

baik dan tidak baik 

b) Tahap transaksi nilai: adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh 

guru kepada siswa maupun sebaliknya tentang pendidikan nilai. tahap 

ini memungkinkan adanya hubungan timbal balik. 

c) Tahap transinternalisasi nilai: tahapan lanjutan dari tahap transaksi 

nilai ini lebih meluas lagi. Tahap ini, posisi guru di hadapan siswanya 

bukan lagi tampil secara fisik saja, tetapi juga ada unsur transfer 

kepribadian atau sikap mental.37 

Tahapan proses internalisasi yang disampaikan oleh Muhaimin di 

atas menegaskan bahwa internalisasi nilai tidak bisa hanya disampaikan 

secara verbal satu arah saja (guru kepada siswa), tetapi juga muncul 

interaksi/timbal balik antara guru dan siswa dalam menginformasikan 

nilai-nilai baik dan tidak baik. Tahapan internalisasi ala muhaimin juga 

                                                           
36 Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993). 146. 
37 Muhaimin, dkk. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah. Cetakan ke-5.( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). 178 
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memberi pesan tentang pentingnya posisi guru sebagai role model bagi 

siswa-siswanya. 

Lebih lanjut, Muhamin menjabarkan langkah-langkah yang 

diterapkan dalam proses internalisasi sebagai berikut: 

a) Menyimak (receiving), yakni kegiatan siswa bersedia menerima 

stimulus berupa nilai-nilai baru yang dikembangkan dari sikap 

afektifnya 

b) Menanggapi (responding), yaitu kesediaan siswa dalam merespon nilai-

nilai baru tersebut dan mencapai titik kepuasan terhadap respon yang 

dilakukan 

c) Memberi nilai (valuing), yaitu memberikan makna baru terhadap nilai-

nilai yang muncul dengan kriteria-kriteria nilai yang diyakini 

kebenarannya. 

d) Mengorganisasi nilai (organization of value) adalah aktifitas siswa 

dalam mengatur system nilai yang ia yakini kebenarannya dan 

diintegrasinkan dalam tingkah laku. Pengintegrasian inilah yang 

membuat ia memiliki system nilai yang berbeda dengan yang lain. 

e) Karakteristik nilai (characterization be a value) adalah pembiasaan 

nilai-nilai yang benar yang diyakini dan terorganisisr dalam perilaku 

sehari-hari sehingga nilai-nilai tersebut menjadi kepribadian yang 

melekat pada seseorang tersebut.
38

 

                                                           
38 Muhaimin, dkk. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah. Cetakan ke-5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). 179 
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Tahapan internalisasi versi Kratwhol dan versi Muhaimin memiliki 

substansi yang mirip. Perbedaan yang Nampak adalah penggunaan istilah 

yang digunakan. Jika versi Kartwhol menggunakan istilah penyaturagaan, 

maka pada versi Muhaimin mengunakan istilah karakteristik nilai. Tahap 

ke lima ini sesungguhnya mengarah kepada tujuan yang sama, yakni 

menyatunya atau menginternalnya nilai-nilai yang telah diterima dan 

diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam berperilaku yang kemudian 

menjadi ciri khas  

Secara garis besar, tahapan internalisasi dapat disederhanakan 

menjadi 3 tahap yakni tahap pengenalan dan pemahaman, tahap 

penerimaan, tahap penggabungan. Ada beberapa upaya-upaya yang harus 

dilakukan dalam setiap tahap tersebut, seperti penjelasan berikut ini: 

a) Pengenalan dan Pemahaman. 

Tahap pengenalan dan pemahaman, merupakan tahap atau fase 

yang mana seseorang mulai tertarik memahami dan menghargai 

pentingnya suatu nilai bagi dirinya. Pada fase ini proses belajar yang 

ditempuh pada hakekatnya masih bersifat kognitif. Murid akan belajar 

dengan nilai yang akan ditanamkan melalui belajar kognitif. Menurut 

penjelasan Chabib Thoha: Fase ini merupakan fase transformasi nilai, 

dimana pada saat pendidik atau guru menginformasikan nilai-nilai yang 

baik dan buruk kepada peserta didik atau murid, yang sifatnya semata-

mata sebagai komunikasi teoritik dengan menggunakan bahasa verbal. 

Pada saat ini peserta didik belum bisa melakukan analisis terhadap 
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informasi untuk dikaitkan dengan kenyataan empirik yang ada dalam 

masyarakat.
39

 

Fase ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: Pertama, 

metode ceramah. Dalam menggunakan metode ceramah, pendidik 

menginformasikan nilai-nilai yang baik dan buruk kepada peserta didik 

dengan menggunakan cara penyampaian melalui lisan secara langsung. 

Kedua, metode penugasan. Dalam metode ini seorang pendidik 

memberikan tugas kepada murid untuk menuliskan kembali 

pengetahuannya tentang sesuatu nilai yang sedang dibahas dengan 

bahasa mereka sendiri. Selain itu dapat pula siswa diberi tugas untuk 

menelaah berbagai peristiwa yang mengandung nilai yang sejajar atau 

bahkan kontradiktif. Ketiga, metode diskusi. Diskusi bisa juga disebut 

curah pendapat dan tukar pendapat, dalam diskusi terbuka yang 

terpimpin dan diikuti oleh seluruh kelas, baik melalui kelompok besar 

maupun kecil untuk mempertajam pemahaman tentang arti suatu nilai. 

Hanya memahami dan menghargai pentingnya suatu nilai belum berarti 

bahwa nilai itu telah diterima dan dijadikan kerangka acuan dalam 

perbuatan, cita-cita dan pandangannya. Untuk itu proses pendidikan 

perlu memasuki tahap berikutnya yaitu penerimaan. 

b) Penerimaan  

Tahap penerimaan ada pada saat seseorang pelajar mulai 

meyakini kebenaran suatu nilai dan menjadikannya sebagi acuan dalam 

                                                           
39 Thoba Chatib, Kapita Selekta Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1996). 4 
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tindakan dan perbuatannya. Suatu nilai diterima oleh seseorang karena 

nilai itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya, dalam 

hubungannya dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Agar 

suatu nilai dapat diterima diperlukan suatu pendekatan belajar yang 

merupakan suatu proses sosial. Pelajar merasakan diri dalam konteks 

hubungannya dengan lingkungannya bukan suatu proses belajar yang 

menempatkan pelajar dengan suatu jarak dengan yang sedang 

dipelajari. Suatu kehidupan sosial yang nyata yang menempatkan 

pelajar sebagai salah satu aktornya memang sukar dikembangkan dalam 

situasi pendidikan disekolah. Tanpa diciptakannya suatu suasana dan 

lingkungan belajar yang memungkinkan soaialisasi, sukar bagi kaum 

pendidik untuk mengharapkan terwujudnya suatu nilai atau suatu gugus 

nilai dalam diri pelajar. 

c) Pengintegrasian  

Tahap pengintegrasian muncul pada saat seorang pelajar 

memasukkan suatu nilai dalam keseluruhan suatu sistem nilai yang 

dianutnya. Tahap ini seorang pelajar telah dewasa dengan memiliki 

kepribadian yang utuh, sikap konsisten dalam pendirian dan sikap 

pantang menyerah dalam membela suatu nilai. Nilai yang diterimanya 

telah menjadi bagian dari kata hati dan kepribadiannya. 

b. Nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah 

Ahlus sunnah wal jamaah memang “satu istilah” yang mempunyai 

“banyak makna”, sehingga banyak golongan dan faksi dalam Islam yang 



52 

mengklaim dirinya sebagai ahlussunah wal jamaah seperti yang dikatakan 

oleh Jamal M. Musa dalam Nasy‟at al-asy‟ariyah nya, bahwa istilah dan 

nama ahlus sunnah wal jamaah mempunyai pengertian yang luas sekali 

dan pemaknaan yang tidak terbatas sekali.
40

 

Pemaknaan yang sangat luas tersebut menyatakan bahwa ahlus 

sunnah wal jamaah ialah yang selain Syi‟ah, sehingga dalam pengertian 

ini Mu‟tazilah, Khawarij juga masih masuk ke dalam kelompok ahlus 

sunnah. Sebaliknya, pemaknaan yang terbatas mengatakan, bahwa ahlus 

sunnah wal jamaah adalah identik dengan Al-Asyariyah.
41

  

Di antara macam-macam pendapat yang muncul, terdapat 

mayoritas ulama dan pemikir Islam menyatakan bahwa ahlussunah wal 

jamaah itu merupakan golongan mayoritas Islam di dunia sampai 

sekarang, yang secara konsisten mengikuti ajaran dan amalan (sunnah) 

Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya, dan membela serta 

memperjuangkan berlakunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

Islam.
42

 

                                                           
40 Dalam buku yang lain, dapat dilihat juga dalam Imam Machali dan Achmad Fauzi 

(kordinator penyusun), Ke – NU -an: Ahlussunnah Waljamaah An -Nahdliyah, Kelas 7, 8 dan 9 

MTs/ SMP, Yogyakarta: PW LP. Maarif DIY, 2017. Juga dalam Imam Machali dan Achmad Fauzi 

(kordinator penyusun), Ke – NU -an: Ahlussunnah Waljamaah An -Nahdliyah, Kelas 10, 11 dan 

12 MA/SMA/SMK,( Yogyakarta: PW LP. Maarif DIY, 2017)    
41 Lihat dalam Muhammad Bin Abdul Karim Al Syahrastani, Al Milal Wa Al Nihal (Buku I), 

diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006. Lihat juga dalam A. Aziz 

Masyhuri, Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat Dalam Tasawuf, (Surabaya: Imtiyaz, 2014). Lihat juga 

dalam K.H.U. Balukia Syakir, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, (Bandung: Sinar Baru, 1992). 
42 Muhammad Tolchah Hasan, Ahlussunah Wal Jama‟ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU, 

Jakarta: Lantabora Press, 2015. Xii. Sebagai pengayaan referensi lihat pula 2) Muhammad Tolchah 

Hasan, Wawasan Umum Ahlussunah Wal Jamaa‟ah, (Jakarta: Lantabora Press, 2006). Lihat juga 

dalam 3) Siradjudin Abbas, I‟tiqad Ahlussunah Wal Jamaah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 

2008). 
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Ahlus sunnah wal jamaah atau yang sering disingkat dengan aswaja 

adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi 

Muhammad Saw, jalan para sahabat Nabi dalam masalah aqidah 

keagamaan, amal-amal lahiriyah, serta akhlak hati. Golongan Aswaja 

adalah golongan yang selamat. Istilah Sunnah dalam Aswaja merujuk 

kepada petunjuk Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya, baik ilmu, 

aqidah, perkataan, maupun amalan, yaitu Sunnah yang dipedomani. 

Maka, istilah Aswaja adalah mereka yang berpegang teguh kepada 

Sunnah Rasulullah Saw; dan mereka yang sepakat dalam hal itu. Mereka 

adalah para sahabat dan tabi‟in, para imam yang diberi hidayah, dan yang 

mengikuti mereka; atau siapa yang berjalan mengikuti jejak mereka dalam 

aqidah, perkataan, dan perbuatan sampai hari Kiamat.
43

 

Siradjuddin Abbas dalam I‟tiqad Ahlussunah Wal Jamaah, 

mendaftar 53 pokok ajaran kaum Ahlussunah Wal Jamaah. 53 pokok 

ajaran tersebut menyangkut keimanan kepada 6 hal (Allah, Rasulullah, 

Malaikat, kitab Allah, Kiamat dan Takdir), tentang keyakinan terhadap 

mu‟jizat, keramat, kemuliaan Sahabat tabiin dan keluarga Nabi, pahala 

dan dosa, surge neraka dan kafirnya rang-orang mu‟min.
44

 dalam ke 53 

pokok ajaran tersebut, dapat ditelaah posisi ajaran Ahlus sunnah wal 

jamaah yang tidak kaku (fleksibel) dan mengedepankan prinsip 

kedamaian. 

                                                           
43 Helmawati, Implementasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Memperkokohn Karakter Bangsa Dan 

Mewujudkan Entitas NKRI, Jurnal Sipatahoenan, vol 4 april 2018. 57. 
44 Siradjuddin Abbas, I‟tiqad Ahlussunah Wal Jamaah, Jakarta: pustaka tarbiyah baru, 

2008.78-92. 
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NU sebagai organisasi keagamaan (Jam‟iyah Islamiyah) besar, dan 

mungkin terbesar dan memiliki jumlah anggota terbesar di Indonesia, 

sejak berdirinya pada tanggal 31 Januari 1926 M. telah menyatakan diri 

sebagai organisasi Islam berhaluan “ahlussunah wal jama‟ah”, yang 

dalam aqidah mengikuti aliran Asy‟ariyah-Maturidiyah, untuk 

syariah/fiqih mengikuti salah satu madzhab empat yaitu Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i dan Hambali, dan dalam tasawuf menganut tasawuf Al Junaid dan 

Al Ghazali.
45

 

Dalam muktamar NU di Situbondo 1984, dirumuskan watak dan 

karakter NU sebagai organisasi (jam‟iyah) dan komunitas NU (jamaah), 

mempunyai sikap kemasyarakatan dan budaya (sosio-kultural) yang 

tawassuth (moderat), tasammuh (toleran), dan tawazun (harmoni).
46

 

1) Tawasuth 

Ahlus sunnah wal jamaah adalah ajaran Islam yang murni 

sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dan diamalkan oleh 

beliau bersama para sahabatnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan 

bahwa karakter as sunnah wal jamaah serambutpun tidak bergeser dari 

                                                           
45 Lihat dalam Al-Ghazli, Ihya‟ Ulumiddin Jilid 1, Semarang: CV Asy Syifa, 2011, hlm 9-88. 

Penerjemah, Moh. Zuhri. Juga dalam 2) Al-Ghazli, Rambu-Rambu Mengenal Allah, Dasar-Dasar 

Akidah Dan Bahaya Membincangkannya, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003). (Penerjemah 

Masyhur Abadi). 3) Al-Ghazli, Tahafut Al Falasifah; Membongkar Tabir Kerancuan Para Filosof, 

(Bandung: Marja, 2012 )terj; Ahmad Maimun). 
46 Untuk melihat potret pemikiran Islam yang meliputi tiga hal tersebut, lihat dalam pemikiran 

Kiai Abdurrahman Wahid, yang meliputi tiga karakter, yaitu moderat, toleran dan harmoni. Lihat 

misalkan dalam beberapa karya intelektualnya: 1) Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, 

Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi, (Jakarta: Wahid Institute, 2006) 2, 

Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, 

(Jakarta: Wahid Institute, 2006) 3,  Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, 

(Yogyakarta: LKIS, 2010) 4 Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela, (Yogyakarta: LKIS, 

2012) 
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karakter agama Islam sendiri. Karakter ahlus sunnah wal jamaah 

adalah karakter Islam itu sendiri. 

Istilah dalam Al Quran yang menggambarkan karakteristik 

Islam. Pertama, Tawasuth; kedua, Tawazun. Tawasuth berarti 

pertengahan. Diambil dari firman Allah Swt: 

َوز   َٚ  ٕ ٍْ ا ُشََٙذا  ٌَِه َخَع ْٛ ُٔ ْٛ َسطًا ٌِّرَُى َّٚ حً  َِّ ُْ اُ ُْ ُى ُي َع١ٍَُْى ْٛ ُس َْ اٌشَّ ْٛ ٠َُى َٚ َء َعٍَٝ إٌَّاِس 

١ًْذا   ِٙ َْٕد َع١ٍََْٙا   َش ْٟ ُو ٌْمِْثٍَحَ اٌَّرِ ٍَْٕا ا ا َخَع َِ ْٕمٍَُِة  َٚ َّ٠ ْٓ َّّ ِِ َي  ْٛ ُس ْٓ ٠َّرَّثُِع اٌشَّ َِ  َُ ااِلَّ ٌَِْٕعٍَ

  ٍ ِٗ  َع ُ  ٝ َعمِث١َْ
َٓ ََ٘ذٜ للّا  ْْ َوأَْد ٌََىث١َِْشجً ااِلَّ َعٍَٝ اٌَِّز٠ْ اِ َٚ    ُ

َْ للّا  ا َوا َِ ١ٌُِِي١َْع َٚ  

  ُْ أَُى َّ َ  ا٠ِْ
َّْ للّا  ُ  اِ ِز١ْ ف  سَّ ْٚ   تِإٌَّاِس ٌََشُء

Artinya: “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 

Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi 

atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 

menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak 

menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 

melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa 

yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan 

sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali 

bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; 

dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

kepada manusia”(QS. Al Baqarah: 143).
47

 

  

                                                           
47 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Quran, 2009. 22. 

Tentang kajian tafsir ayat tersebut, dapat kita lihat dalam berbagai refrensi sebagai berikut: 1) M. 

Quraish Shihab, Logika Agama, Jakarta: lentera hati, 2017. 2) M. Quraish Shihab, Membumikan 

al-Quran Jidil 1-2, Jakarta: Lentera Hati, 2010. 3) M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Quran; 

Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Jakarta: Lentera Hati, 2007. 4) M. Quraish Shihab, Birrul 

Walidain, Wawasan al-Quran Tentang Bakti kepada Ibu Bapak, Jakarta: Lentera Hati, 2014. 5) M. 

Quraish Shihab, Sunni-Syiah: Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran 

dan Pemikiran, (Jakarta: Lentera Hati, 2014). 



56 

Istilah tawazun diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat 

sebelah, tidak kelebihan suatu unsur dan tidak kekurangan unsur lain. 

At Tawazun diambil dari kata al waznu atau al mizan yang berarti alat 

penimbang. Kata tersebut diambil dari QS. Al Hadid ayat 5, yang 

berbunyi: 

  ٗ ٌَ   ّ ٍُْه اٌسَّ ااْلَْسِض  ٛ  ُِ َٚ ِ  ِخ 
اٌَِٝ للّا  سُ َٚ ْٛ ُِ   ذُْشَخُع ااْلُ

Artinya: kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada 

Allah-lah dikembalikan segala urusan. QS. Al Hadid: 5).
48

 
 

Tawassuth bukanlah serba kompromistis dengan mencampur 

adukkan semua unsur (sinkretisma). Juga bukan merupakan penolakan 

terhadap pertemuan dengan unsur lain. Prinsip Tawasuth sebagai 

karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama 

Islam dan sikap serta perilaku umat Islam selalu menjadi saksi dan 

pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada 

umumnya. 
49

 

Literatur lain menjelaskan pengertian tawasuth sebagai sebuah 

sikap keberagaman yang tidak terjebak pada titik-titik ekstrem. Sikap 

yang mampu mengambil kebaikan dari berbagai kelompok. Ekspresi 

keberagaman untuk mengapresiasi setiap kebaikan dan kebenaran dari 

berbagai kelompok ini membantu kalangan aswaja untuk tetap berada 

di tengah-tengah. nilai Aswaja ini juga menghendaki sikap dan 

                                                           
48 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya, …………... 538 
49 Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah, Surabaya: khalista dan LTNNU Jawa Timur, 2005. 59-

60. Lihat juga dalam 2) Muhammad Tolchah Hasan, Pendidikan Multikultural; Sebagai Opsi 

Penanggulangan Radikalisme, Malang: Universitas Islam Malang, 2016. 3) Muhammad Tolchah 

Hasan, Sambutan, dalam Ema Erfina, Pendidikan Multikultural Berbasis Pesantren, Surabaya: 

Imtiyaz, 2018. 4) Muhammad Tolchah Hasan, Wawasan Umum Ahlus Sunnah Wal Jamaah, 

(Jakarta: Lantabora Press, 2006). 
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tindakan yang lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari 

segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).
50

 sikap di 

tengah-tengah inilah yang kemudian diistilahkan oleh berbegai 

kalangan dengan istilah moderat.  

2) Tasammuh 

Dalam bahasa arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai 

padanan dari kata toleransi adalah زاِس dan زّاسد. kata ini pada 

dasarnya berarti al-jud (kemuliaan),
51

 atau sa‟at al-sadr (lapang dada) 

dan Tasahul (ramah, suka memaafkan).
52

 Makna ini selanjutnya 

berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka (WelcomeI) dalam 

menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. 

Tasammuh adalah sebuah sikap keberagaman dan 

kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sebagai sebuah 

konstruksi yang beragam. Keberagaman hidup menuntut sebuah sikap 

yang mampun menerima segala bentuk perbedaan pendapat dan 

menghadapinya dengan toleran. Toleransi yang terus diimbangi dengan 

sikap teguh dan berpendirian.
53

 Toleransi yang dimaksud dalam nilai 

ini menitikberatkan kepada masalah yang bersifat khilafiyah dan 

kemasyarakatan serta kebudayaan.
54

 

                                                           
50 Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An Nahdliyah, Surabaya: khalista. 2007. 51 dan Abdul 

Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2006). 49 
51 Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Al-Mandzur, Lisan al-arab (Beirut : Dar Shadir. Cet 

ke-1. t. th) Jilid 7. Hlm. 249 
52 Abdul Malik Salman. Al-Tasamuh Tijah al-Aqaliyyat ka Dharuratin li an-Nahdlah. (Kairo: The 

International Institute of Islamic Thought, 1993)2. 
53 Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An Nahdliyah, Surabaya. 51 
54 Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Surabaya. 49 
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 Tasammuh (toleransi) yang sangat besar terhadap pluralisme 

pikiran.  Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat muslim 

mendapatkan pengakuan yang apresiatif.  Keterbukaan yang demikian 

lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja memiliki 

kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat Islam. 

Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. 

Wacana hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana 

pemikiran keIslaman yang paling realistis dan paling banyak 

menyentuh aspek relasi sosio-kultural. Dalam diskursus sosial budaya, 

Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah 

berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, 

bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam 

aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi 

yang kuat.  Sikap toleran Aswaja telah memberikan makna khusus 

dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan yang luas.
55

 Sikap 

yang toleran yang ditunjukkan sebagai pengamalan pokok-pokok 

ajaran Aswaja memberi ruang terbuka bagi terbentuknya masyarakat 

yang damai dan harmonis. 

3) Tawazun 

Tawazun berarti  seimbang. Keseimbangan adalah sebuah sikap 

keberagaman dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan 

berbagai sudut pandang dan kemudian mengambil posisi yang 

                                                           
55 Husein Muhammad, “Memahami Sejarah Ahlus Sunnah wal-Jama‟ah yang Toleran dan Anti 

Ekstrem,” dalam Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, 

(Yogyakarta: LKiS, 2000). 37-41. 
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seimbang dan proporsional.
56

   Berimbang yang dimaksudkan dalam 

konteks ini adalah sikap berimbang dan harmonis dalam 

mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan 

sebuah keputusan yang bijak.  

Tawazun (berimbang/harmoni) ini merupakan manifestasi dari 

sikap keberagamaan yang menghindari sikap ekstrem.  Kelompok 

radikal disebut sebagai kelompok ekstrem karena kurang menghargai 

terhadap perbedaan pendapat dan tidak mengakomodasi kekayaan 

khazanah kehidupan.
57

 Sikap tawazun atau berimbang ini 

memungkinkan seseorang untuk berfikir luwes, tidak gegabah dan 

memahami serta menyimpulkan suatu hal berdasarkan alasan yang 

yang berimbang. Inti dari sikap tawazun ini adalah menyelaraskan 

masa lalu, masa kini dan masa mendatang
58

. Dengan demikian, 

perilaku yang selayaknya ditampilkan adalah melakukan sesuatu sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingannya. 

Ketiga nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah yang telah 

disebutkan di atas, memiliki persamaan yang mendasar dalam rangka 

menciptakan kedamaian dan toleransi dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat, berbangsa dan berbegara. Ketiga nilai tersebut 

menghendaki umat Islam untuk tidak terjebak dalam “romansa” masa 

lalu, sehingga selalu menganggap ikhtiar kemajuan dan kekinian 

                                                           
56 Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An Nahdliyah, Surabaya…………51-52 
57 Mustiqowati Ummul Fithriyah, M. Saiful Umam, Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam 

Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi Menuju Good Citizen, dalam seminar Nasional 

Islam Moderta di Unwaha Jombang, 13 Juli 2018. 116 
58 Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Surabaya………... 49 
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ditolak mentah-mentah (karena dinilai bid‟ah). Atau sebaliknya, 

komunitas masyarakat yang mengesampingkan seluruh kearifan masa 

lalu sehingga Islam tercerabut dari akar sejarahnya. Ketiga nilai ini 

bermaksud mengajak umat Islam untuk berdiri di tengah-tengah kutub 

ekstrim tersebut untuk mewujudkan sikap toleran dan harmoni. 

Selain itu, implementasi prinsip tawasuth wal i‟tidal, tawazun 

dan tasammuh sebagai karakter ahlus sunnah waljamaah dalam upaya 

deradikalisasi dan deliberalisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal: 

a) Memadukan operasionalisasi dalil aqli dan naqli dengan tetap 

menempatkan dalil aqli di bawah dalil naqli atau dalam uangkapan 

lain mendudukkan rasio secara proporsional, tidak menolak sama 

sekali penggunaan rasio dan tidak mendudukkan rasio melebihi 

nash, tekstual-kontekstual seimbang, tidak liberal. 

b) Dalam memahami sifat Allah tidak ta‟thil (mengingkari sifat-sifat 

Allah seperti yang dilakukan oleh kaum mu‟atthilah), tidak tajsim 

(menggambarkan Allah memiliki organ tubuh seperti kaum 

mujassimah), dan tidak tasybih (menyerupakan Allah dengan 

makhluk seperti kaum musyabbihah). 

c) Berpegang teguh kepada Al Quran dan As Sunnah dengan cara 

mengikuti madzhab dan manhaj ulama empat mazhab. 

d) Bersikap toleran terhadap persoalan furu‟iyyah 

e) Meninggalkan sifat ghulluw (berlebihan) dan tatharruf (ekstrim) 
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f) Menerima hal-hal baru baik berkaitan dengan budaya atau 

pemikiran dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. 

g) Menjalankan agama secara proporsional antara ukhrawi dan 

duniawi serta seiring antara syariat dan hakikat. 

h) Seimbang antara ikhtiar (memilih), usaha dan tawakkal. 

i) Bersikap hati-hati dalan menjatuhkan vonis kafir, sesat dan 

semisalnya. 

j) Mendudukkan secara jelas antara sifat kehambaan dan ketuhanan.
59

 

Nilai-nilai Aswaja berupa tawasuth wal I‟tidal, tasammuh dan 

tawazun sebagai nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik di 

sekolah dalam naungan ormas NU, relevan dengan Pendidikan karakter 

yang wajib ditanamkan guru kepada peserta didik sesuai amanat 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas 

pada tahun 2010, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan 

karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi 

individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam 

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan 

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter 

dalam konteks totalitas proses psikologis dan social kultural tersebut 

dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritualand emotional 

development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan 

                                                           
59 Tim Penyususn Aswaja NU center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, (Surabaya: 

aswaja NU center PWNU Jawa Timur, 2016). 405-406 
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kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan 

karsa (affective and creativity development).
60

 

Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 

pada tahun 2011 telah merumuskan materi pendidikan karakter di 

sekolah dan madrasah yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
61

 

Total meliputi 18 karakter. Langkah pendidikan karakter di sekolah 

dan madrasah meliputi perancangan, implementasi, evaluasi dan tindak 

lanjut. 

Sementara itu, dalam implementasi pendidikan karakter 

tersebut dilaksanakan dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu: pertama, 

pembentukan karakter yang terpadu dengan pembelajaran pada mata 

pelajaran. Dalam desainnya, hal tersebut dimulai dengan pengenalan 

nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke 

pengamalan nilai secara nyata oleh peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Kedua, pembentukan karakter yang terpadu dengan 

manajemen sekolah. Dalam desainnya, berbagai hal yang terkait 

dengan karakter dirancang dan diimplementasikan dalam aktivitas 

                                                           
60 Zainal Aqib dan Sujak,  Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter,( Bandung: Yrama 

Widya, 2011). 5 
61 Zamroni, Dinamika Peningkatan Mutu, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama. 2011). 168-170 
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manajemen sekolah. Ketiga, pembentukan karakter yang terpadu 

dengan ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang 

memuat pembentukankaakter antara lain: olahraga, keagamaan, seni 

budaya, kelompok ilmiah remaja, kepramukaan, latihan dasar 

kepemimpinan siswa, palang merah remaja, pasukan pengkibar 

bendera pusaka, dan lain sebagainya.
62

 

Kepemimpinan NU selama ini dipercayakan kepada ulama 

yang dipandang memiliki dimensi yang memadai, yakni dimensi 

kepemimpinan ilmiah, kepemimpinan sosial, kepemimpinan spiritual 

dan kepemimpinan administrative. Organisasi NU ini sejak dulu 

mempunyai kepedulian terhadap kehidupan bangsa Negara (politik), 

dan partisipasinya kepada masalah berbangsa dan bernegara telah 

diwujudkan dengan berbagai macam manifestasi poltik, mulai dari 

gerakan kebangsaan, perang merebut kemerdekaan, masuk dalam 

pemerintahan, menjadi partai politik dan aktivitas politik praktis dan 

lainnya, sampai menjadi kekuatan moral bangsa dan ikut 

mempengaruhi poltik nasional.
63

 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap paradigma 

pengembangan kurikulum pendidikan antara lain, pembaharuan dan 

diversifikasi kurikulum serta reorientasi terhadap standar kompetensi 

yang terkait dengan berbagai rumpun mata pelajaran. Berkenaan 

                                                           
62 Zainal Aqib, dan Sujak,  Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter. 2011, (Bandung: 

Yrama Widya, 2011). 15-17 
63 Muhammad Tolchah Hasan, Ahlussunah Wal Jama‟ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU, 
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dengan hal itu, di masa yang akan datang perlu dipersiapkan generasi 

muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang 

multidimensional.  

Standar kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang 

adalah standar kompetensi yang merangsang peserta didik untuk 

berkembang sesuai potensi dan kompenensi yang dimilikinya. Dalam 

menyikapi hal tersebut, maka standar kompetensi untuk mata pelajaran 

pendidikan ahlussunnah waljama‟ah  dan Ke-NU-an yang berlaku di 

satuan-satuan pendidikan Ma‟arif Nahdlatul Ulama juga perlu didesain 

menjadi standar yang menitikberatkan pada kompetensi. Kompetensi 

yang dikembangkan adalah untuk memberikan keterampilan dan 

keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian 

dan berbagai kerumitan hidup lainnya, sehingga tercipta lulusan-

lulusan satuan pendidikan yang berkompeten dan cerdas dalam 

membangun identitas budaya dan bangsanya.  

Ahlus sunnah Wal jama‟ah dan Ke-NU-an merupakan suatu 

upaya yang dilakukan secara sadar, terarah dan berkesinambungan 

untuk memperkenalkan dan menanamkan paham keagamaan Ahlus 

sunnah wal jamaah dan Ke-NU-an kepada peserta didik, agar mereka 

mengetahui, meyakini dan mengamalkannya dalam pengertian 

menjadikannya sebagai pedoman kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Pendidikan Ahlus sunnah wal jamaah dan 
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Ke-NU-an dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

serta pengalaman belajar. 

Secara terperinci, ruang lingkup kurikulum pendidikan 

Ahlussunnah Waljama‟ah di tingkatan SD/MI, Kompetnsi Inti (KI) 

Sikap (KI 2) adalah Menunjukkan perilaku jujur (as-shidqu), dapat 

dipercaya, setia dan menepati janji (al-amanah wal-wafa bil „ahdi), 

adil (al-„adalah), tolong menolong (at-ta‟awun), konsisten (al-

istiqomah), moderat dan percaya diri (at-tawasuth wal-i‟tidal), 

keseimbangan (at-tawazun), toleran (tasamuh), amar ma‟ruf nahi 

munkar dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru (ustadz dan 

kiai) dan tetangganya.
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 Nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang 

menjadi fokus dalam penelitin ini adalah moderat dan percaya diri 

(Tawasuth wal I‟tidal), toleran (tasammuh) dan keseimbangan 

(tawazun). Pemilihan fokus penelitian ini berdasarkan pandangan NU 

terhadap kehidupan sosial.  

KH. Muhyidin Abdusshamad, memberikan contoh perwujudan 

nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah yang telah di jelaskan di atas, ke 

dalam beberapa hal. Diantaranya: Pertama, dalam bidang akidah; a) 

Keseimbangan dalam penggunaan dalil 'aqli (akal/logika) dan dalil 

naqli (Al Quran dan Hadist); b) Memurnikan akidah dari pengaruh luar 

Islam; c) Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, 

bid'ah apalagi kafir. Kedua, dalam bidang  Syari'ah: a) Berpegang 
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https://kkkmisurabaya.files.wordpress.com/2014/10/kurikulum-nasional-aswaja-dan-ke-nu-an-mi.doc
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teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunanakan metode yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b) Akal baru dapat 

digunakan pada masalah yang yang tidak ada nash yang je1as 

(sharih/qotht'i); c) Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai 

masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (zhanni). 

Ketiga, dalam bidang tashawwuf/ akhlak: a) tidak mencegah, 

bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, 

selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam; b) mencegah sikap berlebihan (ghuluw) 

dalam menilai sesuatu; dan c) berpedoman kepada akhlak yang luhur. 

Misalnya sikap syaja‟ah atau berani (antara penakut dan ngawur atau 

sembrono), sikap tawadhu' (antara sombong dan rendah diri) dan sikap 

dermawan (antara kikir dan boros). Keempat, dalam bidang pergaulan 

antar golongan: a) mengakui watak manusia yang senang berkumpul 

dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing; b) 

mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda; c) 

pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan 

menghargai; dan d) bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata 

memusuhi agama Islam. 

Kelima, dalam bidang Kehidupan bernegara: a) NKRI (negara 

kesatuan republik Indanesia) harus tetap dipertahankan karena 

merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa; b) selalu taat dan 

patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama 
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tidak bertentangan dengan ajaran agama; c) tidak melakukan 

pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah; d) kalau 

terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya 

dengan cara yang baik.  

Keenam, dalam bidang Kebudayaan: a) kebudayaan harus 

ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan 

norma dan hukum agama; b) kebudayaan yang baik dan ridak 

bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun datangnya. 

Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal; c) dapat menerima budaya 

baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (al--

muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil ashlah). 

Ketujuh, dalam bidang dakwah: a) berdakwah bukan untuk 

menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak 

masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT; b) berdakwah 

dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas; dan c) dakwah 

dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, 

disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah.
65

 Contoh 

yang dipaparkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember 

ini penulis kutip dengan tujuan memberikan gambaran nyata tentang 

bagaimana wujud internalisasi nilai-nilai ahlus sunnah waljamaah 

dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Sikap Ekstrimisme di Indonesia 
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Istilah ekstremisme kekerasan (violent extremism) merupakan istilah 

yang baru dipercakapkan publik internasional dalam 15 tahun terakhir. Istilah 

ini juga merupakan istilah yang baru di Tanah Air. Belakangan ini, studi-

studi dikembangkan untuk menjawab banyak sisi dari isu ini. Mulai dari peta 

jejaring, faktor, dan strategi-strategi mengatasinya. 
66

 

Ekstremisme telah dijabarkan sebagai aktivitas-aktivitas (keyakinan, 

sikap, perasaan, tindakan, dan strategi-strategi) dari satu karakter yang 

melampaui batas kelumrahan. Hal ini menunjukkan perlunya patokan 

mengenai apa yang wajar atau berlaku secara umum sebelum mengetahui apa 

yang ekstrem. Patokan ini tampaknya merefleksikan tipe pemerintah pada 

sebuah negara. Di negara-negara Barat, sebagaimana juga Indonesia, 

demokrasi liberal merupakan patokan perbandingan. Negara-negara seperti 

Iran dan Korea Utara tentu saja akan memiliki patokan yang berbeda. Hal ini 

menggambarkan istilah ekstremisme sebagai konsep yang bersifat relasional 

sebagaimana konsep kekerasan. 

Pengertian ekstremisme-kekerasan (violent-extremism) yang 

berkembang merujuk pada keyakinan dan tindakan dari seseorang atau 

beberapa orang yang mendukung atau menggunakan ideologi yang 

memotivasi kekerasan untuk menegakkan kuasa politik, religius, dan 

ideologi secara radikal. Kata-kata ekstrimisme dan radikalisasi (dalam 

konteks ekstremisme) sejauh ini tidak terdefinisikan dengan baik dalam 

wacana publik, bahkan dalam komunitas profesional dan akademis yang 
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mempelajarinya. Ada banyak definisi berbeda yang ditawarkan, namun tidak 

ada yang diterima sebagai definisi tunggal untuk diadopsi secara universal. 

Dalam beberapa tahun terakhir, definisi ekstremisme bercampur 

dengan ekstremisme yang disertai kekerasan. Jauh lebih sulit dan bermasalah 

untuk mendefinisikan ekstremisme di luar konteks kekerasan, terutama 

karena ekstremis adalah istilah politik yang sering digunakan dalam konteks 

mainstream untuk mendefinisikan pandangan lawan politik. Faktanya, 

ekstremisme memang tidak selalu berwujud aksi kekerasan dan tidak selalu 

dikaitkan dengan aktor non-negara.
67

 

Ekstrimisme secara umum dipahami sebagai bentuk berkeyakinan 

yang sangat kuat pada suatu pandangan, ajaran atau konsep tertentu, yang 

seringkali memunculkan sikap yang melampaui kewajaran. Misalnya dengan 

menempatkan orang lain yang berbeda keyakinan pada posisi yang dianggap 

atau dipersepsi sebagai keliru bahkan sesat. Pada tingkat yang paling tinggi, 

ekstremisme terjadi disertai gerakan yang mengandung aksi kekerasan. Hal 

itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diyakini secara ekstrem atau 

membela keyakinan ekstremnya, termasuk dengan melanggar hukum negara. 

Ekstremisme bisa berhubungan dengan keyakinan apapun, namun umumnya 

berhubungan dengan keyakinan yang bersifat ideologis seperti keyakinan 

politik, keyakinan keagamaan, serta keyakinan atas sekte atau ajaran 

tertentu.
68
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Pada tahun 2016 LIPI melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa 76,2% guru menyatakan setuju penerapan syariat Islam dan 

mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Temuan ini mengejutkan, karena 

para guru ini berada di lembaga pendidikan sehingga berpotensi untuk 

menyebarkan ajaran yang mengarah kepada ekstremisme keagamaan di 

sekolah-sekolah. Sementara itu riset Wahid Institute yang bekerja sama 

dengan LSI pada tahun 2016 terhadap 1.520 siswa di 34 Propinsi 

menunjukkan bahwa 7,7% siswa SMA bersedia melakukan aksi-aksi radikal. 

Penelitian Setara Institute menunjukkan hasil 7,2% responden mereka setuju 

dengan dan tahu tentang paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). 

Hasilhasil kajian di atas menunjukkan adanya fakta lapisan masyarakat yang 

terpapar informasi dan pandangan aktivitas ekstremisme agama, termasuk 

dalam urusan kepentingan sosial dan politik.
69

 

Jika ditelusuri lebih jauh, kecenderungan sikap, aksi dan ekspresi 

ekstremisme yang terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia memiliki 

banyak sebab, antara lain: Pertama, Ketimpangan sosial ekonomi di tingkat 

nasional dan global yang panjang telah menyebabkan ketidakpuasan 

sebagian masyarakat, lalu memilih menanggapi berdasarkan „pandangan 

ajaran agama‟. Ajaran ini meyakini bahwa sistem dunia yang selama ini 

dijalankan oleh banyak negara tidaklah mampu menciptakan kesejahteraan 

sosial, dan justru menghasilkan ketimpangan sosial ekonomi yang dalam. 

Sehubungan dengan hal tersebut mereka berkeyakinan bahwa dengan ajaran 
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agamalah persoalan tesebut dapat diselesaikan. Dalam konteks ini muncul 

tafsir tunggal „negara agama‟ yang mengubah tafsir yang selama ini telah 

menjadi gramatika berfikir keagamaan yang ada, sehingga tafsir tunggal 

tersebut menjadi bersifat ekstrem terhadap tafsir yang ada maupun tatanan 

yang berlaku. 

Kedua, terfasiliasinya kelompok ekstrem untuk menyebarkan 

pengaruh.  Ada Berbagai metode yang digunakan oleh kelompok ekstrem 

dalam menyebarkan ide dan gagasannya. Salah satunya adalah penggunaan 

ruang-ruang publik untuk melakukan kampanye. Riset International NGO 

Forum on Indonesian Development (INFID) dengan P3M (2018) 

menunjukkan bahwa 27 dari 30 masjid di Jakarta dan sekitarnya merupakan 

masjid intoleran. Sementara 15 dari 30 masjid merupakan masjid radikal. 

Artinya di samping masjid tersebut menyebarkan narasi yang berisi 

kebencian dan politik identitas, ia juga terafiliasi dengan kelompok-

kelompok ekstrem. Yang menjadi perhatian khusus adalah, 8 dari 15 masjid 

yang dianggap radikal merupakan masjid BUMN. 

Ketiga, Adanya infiltrasi ekstremisme di dunia Pendidikan. Riset 

“Api dalam Sekam” yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 

dan menyasar pada pengajar dan murid di sekolah dan universitas di 

Indonesia menemukan bahwa 91.23% responden setuju bahwa syariat Islam 

perlu diterapkan dalam bernegara.  

Keempat, Maraknya kampanye ekstremisme di internet dan media 

sosial. Sepanjang pengamatan peneliti, ekstrimisme tidak hanya berkaitan 
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dengan isu yang menyangkut agama. perbedaan cara pandang terhadap 

sesuatu, perbedaan pilihan politik hingga perbedaan ras/suku/etnis kerap 

memicu aksi estrimisme.
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 Sebagaimana kejadian rasialisme yang terjadi di 

Malang dan Surabaya atas kelompok mahasiswa Papua. 

Fenomena ektremisme beragama sesungguhnya bukanlah hal yang 

baru.  Sejarah ektremisme beragama sudah sangat lama. Ekstremitas juga 

bukan monopoli satu agama semata. Kecenderungan sikap berlebih-lebihan 

mengamalkan ajaran agama, kolot, keras, kaku dan konservatif ini sudah ada 

sejak sebelum Islam datang. Sikap ekstrem telah menjangkiti umat-umat 

terdahulu.  Orang-orang Yahudi dan Nasrani, seperti yang tercantum dalam 

QS. Al Maidah ayat 77 tercatat dalam Alquran bersikap ektrem dalam 

mengagungkan pemimpin mereka.  Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair 

adalah anak Tuhan, begitupula Umat Nasrani mentahbiskan Isa sebagai anak 

Tuhan. Mereka juga menciptakan kerahiban atau kependetaan yang Allah 

tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. 

Al Quran mencatatkan kosa kata perbuatan yang melampaiu batas 

dengan istilah ghuluw. Ketika meneliti pengertian dari ekstrimisme, Ghuluw 

dekat dengan terminologi tersebut. QS. Al Maidah ayat 77 yang berbunyi: 

   ٠ ًْ ٌِْىر  لُ ًَ ا ْ٘ ْٛ  اَ اَل ذَرَّثُِع َٚ ٌَْسكِّ  ُْ َغ١َْش ا ْٟ ِد٠ُِْٕى ا فِ ْٛ ا  ِة اَل ذَْغٍُ َٛ ْ٘ ٍَ لَْذ ا اَ ْٛ َء لَ

  ٍ اََض َٚ  ًُ ْٓ لَْث ِِ ا  ْٛ ا  َضٍ  َٛ ْٓ َس ا َع ْٛ َضٍ  َّٚ ا َوث١ًِْشا  ْٛ ًِ ث١ِْ  ِࣖء اٌسَّ
Artinya; “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah 

sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 
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menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari 

jalan yang lurus ” (QS. Al Maidah: 77)
71

 

 

Kata ghuluw digunakan untuk menyapa para ahli kitab untuk tidak 

bertindak melampaui batas dalam hal keberagaman dan berkeyakinan.  

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbahnya menjelaskan makna kata ghuluw 

(berlebih-lebihan) digunakan juga dalam arti meneliti hakikat sesuatu dengan 

sungguh-sungguh serta menganalisis yang tersembunyi dari suatu teks. 

Larangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang tidak benar mengisyaratkan 

bahwa mungkin berlebihan untuk hal yang terpuji itu tidak dilarang, seperti 

memuji suatu amal kebaikan. Hal ini mengacu kepada pendapat Ibn Asyur.
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Sejarah pengamalan beragama umat Islam pun tidak terbebas dari 

sikap ekstrem, bahkan sejak awal pertumbuhannya. yaitu  sejak  era Nabi 

Muhammad  Saw. Oleh karenanya Allah Swt di dalam Alquran telah 

mengingatkan umat Nabi Muhammad ini agar jangan meniru perilaku orang-

orang ahlul kitab, terkait sikap ekstrem  mereka. 

Benih-benih sifat ekstrem beberapa sahabat muncul sejak Rasulullah 

masih hidup.  Meski generasi sahabat merupakan generasi terbaik sepanjang 

sejarah seperti yang diungkapkan oleh Rasullah dalam beberapa Hadisnya, 

namun sikap berlebih dalam menjalankan ajaran agama tetap muncul. 

Bagaimanapun para sahabat adalah bashar, manusia biasa yang berpotensi 

keliru dan subyektif dalam memahami pesan Hadis. 

                                                           
71 Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Syamil, 2009),121 
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Nabi Muhammad secara jelas juga memerintahkan umat Islam untuk 

tidak meniru “gaya” berlebihan yang dipertontonkan oleh umat Nasrani dan 

Yahudi dalam kandungan QS. Al Maidah ayat 77 tersebut. Dalam hadist 

yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi bersabda “janganlah melampuai batas 

dalam beragama karena umat sebelum kamu binasa disebabkan olehnya” 

(HR. Ahmad). Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan melalui Umar ra. Bahwa 

Nabi SAW bersabda “janganlah kamu memujiku sebagaimana orang Nasrani 

memuji putra Maryam. Aku tidak lain kecuali hamba, maka katakanlah 

„hamba Allah dan rasul Nya‟.”
73

 

  Dalam  konteks  kekinian,  kelompok  garis keras, radikal yang 

masih eksis sampai saat ini tidak  akan  efektif  diberantas  dengan  tindakan 

represif.  Karena sikap mereka berbasis keyakinan. Kaum ekstremis radikal 

seringkali menyandarkan aksinya pada teks-teks keagamaan, meskipun teks-

teks tersebut mengalami deviasi dalam penafsirannya.  Oleh karena itu upaya 

deradikalisasi mereka haruslah dimulai dari dalil-dalil otentik yang 

bersumber dari Alquran dan Hadis.  Semisal mengungkapkan riwayat, bukti 

dan fakta bahwa ektremisme sejak awal ditentang oleh Nabi Muhammad 

Saw. Islam adalah agama wasatiyyah (tengah, moderat), mudah dan realistis. 

Sikap ekstrem, keras dan kaku dalam beragama sangatlah ditentang dalam 

ajaran Islam. 

Kecenderungan sikap dan pemikiran ekstrem, radikal, intoleran di 

kalangan sebagian umat Islam yang berkembang sampai saat ini, dapat 
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dilawan dan dicegah   dengan memaparkan fakta sejarah bahwa agama ini 

berjalan atas prinsip kemudahan dan keseimbangan.   Sejumlah Hadis Nabi 

Muhammad Saw dalam usaha memerangi  ekstremitas  beragama  dapat 

menjadi  panduan  para  pendidik  untuk menyiapkan generasi mendatang 

yang toleran dan damai.74 

Dalam kaitan ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kelompok-

kelompok ekstrem mempunyai beberapa ciri. Di antaranya adalah: pertama, 

Fanatik terhadap salah satu pandangan. Sikap fanatik berlebihan ini 

mengakibatkan seorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain dan 

menyatakan bahwa  pandangannyalah yang paling benar. Pandangan yang 

berbeda adalah salah. Padahal para salaf shaleh bersepakat menyatakan, 

bahwa setiap orang diambil dan ditinggalkan pandangannya kecuali 

Rasulullah Saw. 

Kedua, cenderung mempersulit. Secara pribadi boleh saja seseorang 

beribadah tidak menggunakan keringanan padahal itu dibolehkan. Akan 

tetapi kurang bijak apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. 

Padahal kondisi dan situasi orang lain berbeda atau tidak memungkinkan. 

Rasulullah secara pribadi adalah orang yang sangat kuat beribadah, namun 

manakala ia mengimami salat di masjid maka beliau memperhatikan kondisi 

jamaah dengan memperpendek bacaan. 

Ketiga, berprasangka buruk kepada orang lain. Sikap ini muncul 

karena ia merasa paling benar dan menjadikan ia berprasangka buruk kepada 
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orang lain. Seakan-akan tidak ada kebaikan kepada orang lain. Sebagai 

contoh, ada seorang khatib tidak memegang tongkat saat berkhutbah, atau 

ada orang yang makan tidak di lantai. Maka kemudian ia dituduh sebagai 

orang yang tidak mengikuti sunah atau mencintai Rasul. Sikap ini lahir dari 

rasa ujub atau merasa dirinyalah yang paling benar dan ujub itulah 

sebenarnya merupakan benih dari kebinasaan seseorang. 

Keempat, suka mengkafirkan orang lain. Sikap ghuluw (ekstrim) yang 

paling berbahaya tatkala sampai ke tingkat mengkafirkan orang lain, bahkan 

menghalalkan darahnya. Ini yang pernah terjadi pada kelompok khawarij. 

Pandangan ghuluw (ekstrim) ini pula yang mengakibatkan terbunuhnya dua 

orang khalifah; Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dulu 

dilakukan kelompok Khawarij saat ini juga banyak ditemukan yaitu dengan 

mengkafirkan para penguasa di negara-negara muslim dengan alasan tidak 

menerapkan hukum Tuhan.  Bahkan mereka mengkafirkan para ulama yang 

enggan mengkafirkan para penguasa tersebut. Padahal sesuai ajaran 

Rasulullah Saw, seseorang tidak boleh dengan mudah mengkafirkan orang 

lain, sebab berimplikasi hukum yang panjang seperti halal darahnya, dipisah 

dari istrinya, tidak saling mewarisi dan sebagainya. 

Adapun batasan-batasan suatu pemahaman maupun sikap dapat 

dikategorikan sebagai bentuk ekstrim, di antaranya; pertama, Pembatasan 

pengertian  ekstrim harus didasarkan kepada Alquran dan sunah. Dalam 

artian, untuk menghukumi sebuah sikap merupakan ghuluw hendaklah 

berdasarkan dalil dari Alquran dan sunah bukan berdasarkan hawa nafsu, 

prasangka apalagi kepentingan musuh-musuh agama. Kedua, melihat segala 

sesuatu berdasarkan ilmu dan integral sehingga menghasilkan kesimpulan 



77 

yang moderat. Tidak terjerumus dalam ifrat (menyempitkan) maupun 

sebaliknya tafrit (meremehkan). 

Ketiga, Kondisi agama seseorang dan masyarakat sekitarnya, kuat 

dan lemahnya kondisi tersebut mempunyai pengaruh untuk menghukumi 

seseorang sebagai palaku ekstrim , setengah ekstrim atau sama sekali tidak. 

Sebab, barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama dan hidup 

ditengah masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap agama, maka 

perasaannya langsung bangkit jika mendapati sebuah kemungkaran atau 

pengabaian dalam penegakkan hukum-hukum syariat. Sementara orang yang 

tidak ambil pusing dan hidup ditengah masyarakat yang acuh tak acuh 

terhadap agama, maka perasaannya menjadi kebal, tidak melihat suatu dosa 

sebagai sebuah kesalahan namun disisi lain ia melihat komitmen seseorang 

terhadap agamanya sebagai sebuah ghuluw atau sikap ekstrem. 

Keempat, Menghukumi sesuatu sebagai ekstim terhadap seseorang 

atau penafiannya berbeda-beda menurut kondisi dan lingkungan. Melawan 

penguasa zhalim yang memusuhi Islam mungkin dianggap jihad. Hal ini 

terjadi jika penguasa yang diperangi itu melakukan kekufuran yang nyata, 

lengkap dengan bukti-buktinya. Tapi memungkinkan juga disebut ekstrim 

jika penguasa yang hendak diperangi itu tidak melakukan kekufuran dan juga 

tidak ada bukti atas kekufurannya. Semua ini tergantung kepada perbedaan 

kondisi dan situasi.
75

 

  

                                                           
75 Sihabuddin Afroni, Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama, Jurnal 

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016) 



78 

C. KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah experiment) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
76

 Dengan pendekatan kualitatif, akan menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau terlisan dari orang atau perilaku yang 

diamati oleh peneliti.
77

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif dari 

data empiris, sehingga desain penelitiannya bersifat tentatif dan elastis 

terhadap sesuai kondisi lapangan dan bersifat natural. Pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci 

dan mendalam tentang perilaku yang dapat diamati.
78

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologis, artinya 

penelitian ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-

                                                           
76 Sugiyono. Memahami, 1 
77Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 56  
78 C.R. Bogdan & S.J. Taylor,  Introduction in qualitative research methods. (New York: John 

Wiley & Son INC. 1993), 54. 
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orang dalam situasi tertentu. Selain itu, dengan fenomenologis ini peneliti 

dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Selain itu peneliti dapat memahami fenomena-fenomena dari sudut 

pandang tentang Internalisasi Nilai-Nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang.
79

 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini ingin memberikan 

deskripsi tentang bagaimana internalisasi pokok-pokok ajaran yang ada dalam 

muatan lokal Ahlus sunnah wal jamaah dalam mencegah sikap ekstrimisme di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 09 

RT. 03 Rw. 11 Dusun Pringtalian Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten 

Lumajang. 

Lokasi penelitian di atas dipilih berdasarkan alasan bahwa sekolah 

tersebut memasukkan muatan lokal Ahlus sunnah wal jamaah dalam 

kurikulum pembelajarannya. Muatan lokal menjadi salah satu mata pelajaran 

yang masuk dalam kurikulum karena sekolah ini di bawah naungan Lembaga 

Ma‟arif NU yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah.  

  

                                                           
79 John W.Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Tradition (London: SAGE Publications, 1998)37-38. 
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C. Subjek Penelitian 

Dalam menentukan objek penelitian kualitatif yaitu peneliti memulai 

dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor 

kontekstual, sehingga informan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan 

bangunannya.
80

 

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati. 

Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau 

orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di 

permasalahkan.
81

 

Teknik penentuan informan dilakukan secara Purposive, yaitu peneliti 

menentukna subyek atau informan dengan tujuan tertentu dan pertimbangan 

tertentu. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan pembelajaran 

tematik sehingga situasi lebih mudah diamati. Selain itu, tujuan penetapan ini 

untuk mengarahkan pengumplan data sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan melaui pemilihan informan yang betul-betul meguasai informasi 

dan permasalahan secara detail dan mendalam yang dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang tepat dan akurat, kompeten dan kredibel. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dijadikan sebagai 

informan kunci dalam penelitian ini antara lain : 

                                                           
80 Moleong. Metodologi .165 

81 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik) (Jakarta: Rineka Cipta, 

2016), 26. 
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1. Abd Basith, S.Pd.I, Kepala Madrasah di MIMA Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang 

2. Siti Aisah, S.Ag, Guru di MIMA Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang (Waka 

Kurikulum) 

3. Hosnawiyah, S.Pd.I, guru mata pelajaran aswaja di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

4. Siti Rohmatun, S.Pd.I, guru PAI di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang 

5. Abbas Azzizillah, siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang Kelas 4  

6. Hamida, orang tua dari Wildatus Soleha, siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang kelas 6  

7. Azizah, orang tua dari Helmi Mufida Sari 

D. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang sangat menetukan hasil penelitian. Peneliti yang hadir langsung 

dilapangan akan menyaksikan secara langsung, mimik, psikologis, kondisi 

sosiologis, mental dan latar belakang objek kajiannya, sehingga sangat 

memungkinkan peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif kondisi 

dan objek kajian penelitian.82 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini sangatlah penting untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selain itu, agar peneliti dapat merasakan 

langsung dengan dinamika yang terjadi di lokasi penelitian, sebab kelebihan 

penelitian kualitatif memberikan ruang seluas-luasnya kepada peneliti untuk 

                                                           
82 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar Ruzz Media, 2017). 95-108. 
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mengamati secara langsung objek penelitian. Wawancara dan observasi di 

lapangan dapat memberikan ruang kepada peneliti untuk mengetahui keadaan 

sosiologis-geografis lokasi penelitian dan yang tidak kalah pentingnya, peneliti 

dapat melihat dan merasakan langsung keadaan psikologis informan. Hal ini 

sangat erat kaitannya tentang kualitas informasi yang akan disampaikan oleh 

informan. Selain itu, peneliti dapat mencocokkan keterangan informan dengan 

kondisi objektif lokasi penelitian yang sedang diamati oleh peneliti. Keadaan 

tersbut sangat memungkinkan peneliti memperoleh data selengkap-lengkapnya 

dan data sedetail-detailnya.83 

Data yang diperoleh dari subjek guru adalah tentang bagaimana 

strategi yang dipakai oleh sekolah untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

ahlussunnah wal jamaah dalam mencegah sikap ekstrimisme pada anak, 

tentang bagaimana dinamika pembelajaran dalam kelas dan bagaimana cara 

sekolah untuk berkomunikasi dengan para orang tua untuk mendapatkan 

informasi perihal karakter anak di rumah. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi tentang internalisasi nilai-nilai yang 

diajarkan pada muatan lokal ahlus sunnah wal jamaah dalam mencegah sikap 

ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

  

                                                           
83 James P Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). 39-58 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi diperlukan guna menyingkronkan antara satu fakta dengan fakta-

fakta lain agar tidak salah melakukan penafsiran terhadap data yang masuk 

kepada peneliti. Kesalahan melakukan interpretasi terhadap data-data lapangan 

akan melahirkan kesimpulan atau kongklusi yang tidak sejalan dengan fokus 

dan tujuan riset ini dilakukan.  

1. Observasi  

Teknik observasi yang akan di lakukan menyangkut keseluruhan 

objek dan subjek yang berada di lokasi penelitian, terutama pada Sekolah 

yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian. Observasi akan dilakukan 

pada, bagaimana lingkungan, proses belajar dan mengajar, kurikulum 

yang diajarkan, dan bagimana hubungan antar komponen di sekolah 

tersebut. Hal ini sangat penting agar peneliti dapat melihat dan 

mengetahui secara langsung objek penelitian yang akan di deskripsikan, 

agar tidak salah di dalam melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap 

data-data yang masuk kepada peneliti. Penelitian ini belum bisa 

memaksimalkan observasi proses pembelajaran karena penelitian ini 

dilaksanakan saat pandemi, di mana pembelajaran di Sekolah tersebut 

dilakukan secara daring (dalam jaringan, online). 

Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini mencakup 

tentang bagaimana tentang: 
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a. Internalisasi nilai-nilai Tawassuth (moderat) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang. 

b.  Internalisasi Tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 

c. Internalisasi Tawazzun (seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 

2. Wawancara  

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait, misalkan 

kepada; Kepala sekolah, guru, siswa, wali siswa, masyarakat. Hal-hal 

yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana kurikulum ahlus sunnah 

wal jamaah pada lembaga pendidikan tersebut, bagaimana hubungan 

antara warga sekolah di sekolah tersebut, baik antara guru dengan murid, 

atau murid dengan murid, atau guru dengan guru, atau guru dan murid 

dengan masyarakat umum. Tentu saja, pertanyaan akan mengerucut 

kepada fokus penelitian yang telah dirumuskan. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur di mana 

peneliti telah merumuskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan untuk menjawab fokus penelitian. Adapun informasi yang 

diperoleh dari teknik wawancara antara lain: 
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a. Internalisasi nilai-nilai tawassuth (moderat) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang. 

b. Internalisasi Tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 

c. Internalisasi Tawazzun (seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 

3. Dokumentasi  

Kajian dokumentasi sangat diperlukan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Baik 

data dokumentasi yang tersedia di media massa, baik cetak maupun 

online. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi berupa :  

a. Data Internalisasi nilai-nilai tawassuth (moderat) dalam mencegah 

sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

b. Data Internalisasi Tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang. 

c. Data Internalisasi Tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang. 
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Secara teknis, penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dapat dilihat dalam berikut ini: 

Tabel 3.1 

Teknik Pengumpulan Data 

No Fokus Indikator 

Teknik Sumber 

O I D 
W

K 
G S W 

1 

Internalisasi 

nilai tawassuth 

(moderat) 

dalam 

mencegah 

sikap 

ekstrimisme 

Konsisten 

terhadap 

amaliah yang 

diyakini 

kebenarannya 

 

√ √ √ √ √ √ √ 

Proporsional 

dalam 

menggunakan 

teks dan 

konteks 

 

 √  √ √ √ √ 

 

 

Internalisasi 

nilai tasammuh 

(toleran) dalam 

mencegah 

sikap 

ekstrimisme 

Sikap 

menerima, 

menghargai 

perbedaan 

akidah dan 

amaliah yang 

ada 

dilingkungan 

masyarakat 

 

√ √  √ √ √ √ 

2 

Internalisasi 

nilai 

tawazun(seimb

ang) dalam 

mencegah 

sikap 

ekstrimisme 

Bersikap adil 

terhadap 

perbedaan 

√ √   √ √ √ 

Berpendapat 

dan bertindak 

sesuai dengan 

porsinya 

 

√ √  √ √ √ √ 

Keterangan: 

O  : teknik observasi atau pengamatan 

I  : teknik interview atau wawancara 
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D  : teknik dokumenter 

KM : Kepala Madrasah 

WK : wakil kepala madrasah (Waka) 

G  : Guru 

S  : Siswa 

W  : Wali siswa 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menyintesiskan, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan 

dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
84

 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang berserakan dan 

bertumpuk dapat disederhanakan untuk dipahami. 

Analisis data dalam penelitian akan dilakukan saat peneliti mulai 

mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya 

penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi  

data tersebut guna menjawab fokus penelitian. Untuk bisa menentukan 

kebermaknaan data atau informasi ini diperukan pengertian mendalam, 

kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman dan expertise 

peneliti.  

Secara garis besar analisis data penelitian ini menggunakan teknik 

analisis interaktiv (interaktive of analysis) model Miles dan Huberman yang 

                                                           
84 Moleong, Metodologi Penelitian..., 248. 
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terdiri dari data collection, data display, data condensation, and data 

veriviying.
85

 

1. Data collection (Pengumpulan Data), yakni proses pengumpulan data dari 

berbagai teknik dan berbagai sumber. Dalam konteks ini peneliti 

menggunakan wawancara kepada kepala Madrasah, dewan guru, tenaga 

kependidikan dan siswa, observasi dan dokumentasi terkait dengan fokus 

penelitian yakni terkait dengan fokus penelitian dalam penelitian ini yakni 

: 1) Bagaimana internalisasi nilai-nilai Tawassuth dalam mencegah sikap 

ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang. 2) Bagaimana internalisasi tasamuh (toleran) dalam 

mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif  

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 3) Bagaimana internalisasi Tawazzun 

(seimbang) dalam mencegah sikap ekstrimisme peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif  Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data sebanyak banyaknya sesuai dengan tema penelitian. Baik 

melalui teknik observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Ini penting dilakukan 

agar peneliti bisa  melihat secara utuh proses Internalisasi Nilai-nilai Ahlus 

Sunnah Wal Jamaah dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak di 

Madrasah. 

2. Data Condensation (Kondensasi Data) yaitu proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabtraksi, dan mengubah catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik 

                                                           
85 Miles and huberman,Qualitative Data Analysis (United State of Amerika: Arizona State 

University,2014 
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lainnya. Letak perbedaan antara reduksi data dan kondensasi data terletak 

pada cara penyederhanaan data. Reduksi data data cenderung memilah 

kemudian memilih, sedangkan kondensasi data menyesuaikan seluruh data 

yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data. Kondensasi data 

meliputi 5 tahap yakni selecting, focusing, absracting, simplifying, dan 

transforming. 

a. Selecting 

Peneliti bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana 

yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih 

bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat 

dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Focusing 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, 

peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan focus penelitian. 

c. Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 

dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, 

khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas dan kecukupan data. 
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d. Simplifying dan Transforming 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Setelah selesai tahap 

ini, peneliti melakukan penafsiran data terhadap seluruh data yang 

diperoleh.
86

 

3. Data Display ( Penyajian Data) yakni data yang terkumpul disusun secara 

sistematis atau simultan menjadi kesatuan yang utuh sehingga data yang 

diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Peneliti 

menyajikan data dalm bentuk teks yang bersifat naratif. Data yang telah 

dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis tersebut diambil 

kesimpulan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun kesimpulan itu 

bersifat sementara saja dan masih bersifat umum. Agar diperoleh 

kesimpulan final data, maka data yang lain perlu dicarai. Data baru hasil 

pencarian ini, bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai 

kesimpulan tadi. 

4. Drawing and Verifying Conclusions 

(Penarikan Kesimpulan) yakni Selama proses pengumpulan data, peneliti 

menganalisa data dan menuangkan dalam kesimpulan yang bersifat 

“grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan 

                                                           
86 M.B. Miles, A.M. Huberman, dan J.  Saldana, Qualitative  ….,  10. 
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verifikasi selama penelitian berlangsung.
87

 Dalam konteks ini peneliti akan 

menyimpulkan berdasarkan fokus yang telah dipaparkan. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini mendapatkan hasil kesimpulan dari fokus 

yang telah dipaparkan dalam penelitian. 

 

Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data model interaktif
88

 

H. Keabsahan Data 

Pengecekan  keabsahan  data  dilakukan  agar  memperoleh  hasil  yang valid  

dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  serta  dapat  dipercaya  oleh  semua pihak. 

Dalam  penelitian  ini,  uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan  terhadap data hasil 

penelitian dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, 

yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informan yang diperoleh dengan informasi yang berasal dari sumber lain. Sumber 

dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara berstruktur dan dan tak 

                                                           
87

 Miles Hubberman dan Jhonny Saldana. Analysis Data Kualitatif Edisi 3 Penterjemah Tjejep 

Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014).33 
88

 M.B. Miles, A.M. Huberman, dan J.  Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods 

Sourcebook.thired edition. (California: SAGE Publications Inc. 2014),14 
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berstruktur dengan kepala madrasah, waka kurikulum, guru kelas dan peserta didik di 

MI Ainul Yaqin Jatiroto seperti yang terdapat dalam gambar berikut: 

 

Gambar 3.2 Pelaksanaan triangulasi sumber 

Sedangkan triangulasi metode, data yang diperoleh melalui teknik wawancara 

di cross chek dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi dan teknik studi 

dokumentasi. Maka dengan cara ini informasi dan data yang valid adalah informasi 

yang memiliki kesamaan dan kecocokan dari satu sumber  dengan sumber yang lain, 

juga dari satu teknik dengan teknik yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

memadukan hasil wawancara dari satu sumber ke sumber lainya sampai menemukan 

titik penuh dalam mendapatkan data. Penggalian data melalui wawancara, 

dokumentasi dan juga obeservasi merupakan data satu kesatuan yang saling 

melengkapi satu dengan lainnya. 

 

Gambar 3.3 Proses Triangulasi teknik 
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I. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Sebagaimana bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembagan desain, 

penelitian sebenarnya, dan samapi penulisan laporan penelitian. Tahap-tahap 

penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pengerjaan lapangan dan 

tahap analisis 

a. Tahap Pra lapangan  

Dalam tahap Pra Lapangan hal yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut : Pertama, Menyusun rancangan penelitian hal ini dilakukan 

berangkat dari permasalah internalisasi nilai nilai ahlu sunnah wal jamaah 

dalam mencegah sikap ektrimisme pada anak. Kedua, Memilih lapangan 

sesuai dengan permasalahan internalisasi nilai nilai ahlu sunnah wal jamaah 

dalam mencegah sikap ektrimisme pada anak peneliti memilih lokasi 

penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

dengan alasan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto dibawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif Nahdlatul Ulama, Lembaga tersebut 

terletak di perbatasan Lumajang dan Jember Sehingga secara budaya, adat 

istiadat , dan kebiasaan berbeda sehingga peneliti tertarik meneliti 

dilembaga ini. Ketiga, Mengurus Perizinan untuk kelancaran penelitian 

dengan meminta surat ijin penelitian ke kampus setelah itu bertemu kepala 

madrasah untuk mendapatkan ijin penelitian dengan harapan mengurangi 

sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti. 

Keempat, Menjajagi dan menilai keadaan lapangan dengan bertemu dari 

seluruh stake holder yang ada di madrasah. Kelima, Memilih dan 
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memanfaatkan Informan yang dipilih dan dimanfaatkan peneliti adalah 

Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Guru, Siswa, orang tua, dan 

masyarakat. Keenam, Menyiapkan Instrumen Penelitian dengan teknik 

Observasi sesuai dengan fokus penelitan, teknik wawancara dengan Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, Guru, Siswa, orang tua, dan masyarakat hal 

yang diwawancarai sesuai fokus penelitian, teknik dokumentasi yang 

dilakukan peneliti yaitu mencari informasi terkait dokumen-dokumen yang 

resmi ataupun tidak resmi sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Setelah tahap persiapan atau pra lapangan dianggap matang, maka 

tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Pertama, Memahami dan 

memasuki lapangan dalam kegiatan ini yang dilakukan peneliti adalah 

memahami latar penelitian, Penampilan, menyesuaikan apa yang menjadi 

kebiasaan di lokasi penelitian, berkenalan dengan informan. Kedua, peneliti 

aktif dalam kegiatan untuk mendapat data yang utuh dari fokus penelitian.   

c. Tahap analisis data  

Setelah kegiatan penelitian di lapangan selesai, peneliti mulai 

menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan di lapangan. Setelah data dianalisis peneliti membuat 

kerangka laporan hasil penelitian dengan  analisis data yang lebih 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yang selanjutnya ditulis laporan 

secara lengkap dan diskripsi laporan penelitian akan dituangkan pada bab IV 

dihasil penelitian. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

A. Paparan Data dan Analisis 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Ahlus sunnah Wal Jamaah dalam Mencegah 

Sikap Ekstrimisme pada Anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

a. Internalisasi Nilai tawasuth (moderat) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, 

merupakan madrasah yang terletak di Pinggiran Kota Lumajang. 

Tepatnya di Dusun Pringtalian Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto 

Kabupaten Lumajang. Madrasah ini berdekatan dengan Pabrik Gula 

Jatiroto Lumajang. Letaknya yang berbatasan dengan kabupaten 

Jember juga memberi kemungkinan komposisi siswa yang beragam 

latar belakang ekonomi dan sosial keagamaan.
89

 

Sambutan ramah dan sikap kooperatif ditunjukkan oleh kepala 

sekolah dan jajarannya. Sekolah juga bukan merupakan sekolah yang 

tertutup, karena ketika peneliti datang ke sana, tidak ada penjagaan 

ketat, pemberlakukan prosedur yang berbelit.
90

 Hal ini 

mencerminkan sekolah yang terbuka yang tidak eksklusif dengan 

orang masyarakat luar. 

                                                           
89 Observasi tanggal 20 Januari 2022 
90 Observasi hari selasa 3 Januari 2022 
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Secara umum, proses kegiatan pembelajaran dan evaluasi 

aswaja di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang sama halnya dengan pembelajaran mata pelajaran yang 

lain. Penekanannya terletak diamaliah aswaja yang dikenalkan. 

Untuk menjaga keistiqamahan dan untuk membiasakan amaliah 

aswaja melekat pada anak didik, sekolah mewajibkan keikut sertaan 

siswa dalam pelaksanaan amaliah aswaja di sekolah.  

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Bapak Abdul Basith Menyampaikan : 

“Kurikulum yang ada di madrasah ini memakai bukunya 

ma‟arif, jadi saya selaku kepala madrasah mewajibkan guru 

untuk memakai buku tersebut”.
91

 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hosnawiyah dalam 

petikan wawancara di bawah ini: 

“Kalau penilaian secara general sama dengan yang lain. 

Terkait dengan amaliah nahdiyyin yang diajarkan di sekolah, 

diwajibkan jika pelaksanaannya di sekolah”.
92

 

 

Pendapat demikian juga diperkuat oleh Siti Aisah, Waka 

kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang sebagai berikut: 

“Kurikulum aswaja langsung Ma‟arif wilayah. Dari kabupaten 

pendampingan lebih ke pelaksanaan. bukan kurikulum. 

Bukunya pun dari Ma‟arif wilayah. Guru aswaja internal MI. 

Kebetulan selain produk pesantren, yang sudah mengenal 

Ma‟arif secara total. Perencanaan sama dengan lainnya. 

                                                           
91 Wawancara dengan Abdul Basith, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 
92 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 
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Semodel tematik. Penilaian juga continue. Ulangan harian, 

semester. Seminggu 2 jam pelajaran.”
93

 

 

Guru mata pelajaran muatan lokal Aswaja di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang diampu oleh guru 

mata pelajaran lain, yang memiliki kualifikasi dan memahami hal-

hal yang berkaitan dengan kurikulum Aswaja di MI. sebagaimana 

yang disampaikan oleh Hosnawiyah, guru Aswaja di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, sebagai berikut:  

“Guru mengambil dari internal Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang Peserta didik yang mengikuti 

pelajaran mulok aswaja dari kelas 4,5 dan 6. satu minggu dua 

jam pelajaran 1 kali tetap muka 35 menit. Buku aswaja dari 

Ma‟arif wilayah. ada, sebagai buku pegangan tambahan kami 

mengambil dari bukunya tokoh sentral nahdlatul ulama. Sambil lalu 

kita perdalam secara sendiri sebelum disampaikan kepada anak-anak 

melalui risalah ahlus sunnah waljamaah sebagaimana kitab yang 

diterbitkan oleh KH. Hasyim asyari selaku pendiri NU. Kalau buku 

yang ada di sini tetap kita patronnya mengambil dari Ma‟arif 

wilayah”.
94

 

 

Nilai tawasuth yang terkandung dalam Ahlus Sunnah Wal 

Jamaah adalah pemahaman tentang bagaimana sikap moderat dan 

teguh pendirian dapat dibangun dalam diri siswa atau peserta didik. 

Tawasuth atau moderat dan tegak lurus yang menginternal dalam 

jiwa memungkinkan seseorang untuk tidak mudah terjebak dalam 

fanatisme terhadap suatu golongan maupun pendapat. 

                                                           
93 Wawancara dengan Siti Aisah, WAKA Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang pada 3 Januari 2022 
94 Wawancara dengan Ibu Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 



99 

Internalisasi sikap tawasuth di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan proses sebagai 

berikut: 

1) Konsisten terhadap amaliah yang diyakini kebenarannya 

Konsistensi dalam menjalankan amaliah Ahlus Sunnah 

Wal Jamaah menjadi salah satu indikator internalisasi nilai 

tawasuth. Sebagaimana yang diketahui, pengertian tawasuth 

sendiri adalah moderat dan tegak lurus. Konsisten menjalankan 

amaliah, berarti telah meyakini dan mengakui kebenaran tentang 

apa yang dilakukan.
95

 

Keajegan atau konsistensi dalam menjalankan amaliah 

Ahlus Sunnah wal Jamaah di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara pembiasaan. 

Siswa mulai kelas 1 hingga kelas 6 diajak untuk melakukan 

amaliah aswaja dimulai dari kebiasaan di madrasah, seperti 

melakukan wirid setelah sholat, istighosah, tarawih 20 rakaat 

dan lain sebagainya.
96

  

Hosnawiyah, guru Aswaja Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, mengatakan bahwa kegiatan 

amaliah yang berkaitan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah 

ala Nahdlatul Ulama sudah dibiasakan mulai sejak kelas 1 akan 

                                                           
95 Observasi siswa madrasah pada 1 Juli 2022. Observasi kepada siswa bernama Vika Anjani, 

Muhammad Ibrohim dan Yazid Al Bustomi. 
96 Observasi madrasah pada 3 Januari 2022. 
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dilanjutkan dengan menyampaikan dasar-dasar atau dalil-dalil 

mengapa hal itu dilakukan.
97

  

“Tentunya disertai. Kalau berkaitan amaliah, materi kita 

sampaikan jika waktu menyukupi kita lanjutkan dengan 

praktik. Ibadah atau ubudiyah. Kebetulan di sini ada 

progam selain kelas 456, pada kelas 123 juga ada 

kegiatan ubudiyahnya maka kita komparasikan. Yang 

sebelumnya materi ubudiyah secara umum, kita lanjutkan 

di kelas 456 kemudian dikomparasikan dilanjutkan ke kls 

4,5, dan 6. Pembiasaan ubudiyah mulai dari kelas 1, 2, 

dan 3, mungkinkan menyampaikan dasar ubudiyahnnya di 

kelas 4, 5, dan 6. Diperjelas, kalau sebelumnya anak-anak 

hanya praktik saja dikelas 1, 2, dan 3, tidak tau maksut 

dan tujuannya, dasarnya diambilnya dari mana anak-anak 

belum tahu. Baru di kelas 4 itu kita perkenalkan dasar 

kenapa kita sholat. Kemudian kenapa kita sholat tarawih 

sekian rokaat itu dasarnya diambil di buku materi kelas 4 

awal. Mentaukidi praktik ibadah. Betul.yang kita lakukan 

itu ada dasarnya”.
98

 

 

Hosnawiyah menyampaikan bahwa hal-hal yang 

berkaitan dengan materi amaliah disampaikan ketika waktu jam 

pelajaran masih mencukupi, karena amaliah diajarkan secara 

pembiasaan dan keteladanan. Materi amaliah ubudiyah ahlus 

sunnah wal jamaah  khas Nahdlatul Ulama disampaikan kepada 

peserta didik di kelas 1-3 masih bersifat umum, baru kemudian 

di kelas 4,5 dan 6 peserta didik dikenalkan dalil-dalil tentang 

mengapa dan bagaimana amaliah tersebut perlu dikerjakan. Hal 

ini ingin mempertegas kepada peserta didik bahwa apa yang 

                                                           
97 Wawancara dengan Ibu Hosnawiyah, 20 januari 2022 
98 Hosnawiyah, wawancara dan observasi kondisi dan keadaan madrasah, pada 3 Januari 2022. 
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sudah mereka kerjakan dan mereka biasakan selama ini 

memiliki dalil yang jelas.
99

 

Keinginan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan 

amaliah aswaja juga dilakukan dengan cara mengontrol kegiatan 

amaliah anak-anak melaui grup whatsapp wali murid. Seperti 

yang disampaikan oleh Siti Aisah, Waka Kurikulum Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, bahwa 

sekolah terus berkomunikasi dengan wali murid di grup 

whatsapp (WA) untuk memaksimalkan kegiatan ritual ibadah 

saat peserta didik berada di rumah, baik pembiasaan sholat 

(bacaannya) maupun wiridnya. Namun demikian, Sami‟an 

menerangkan bahwa cara tersebut belum bisa maksimal untuk 

mengontrol dan memastikan pembiasaan tersebut berjalan 

maksimal.
100

 

“Pembelajaran bervariasi. Ada ritual ibadah ada 

pembelajaran di kelas. Pembiasaan solat berjamaah dan 

wiridnya. Untuk mengontrol di rumah, Sampai saat ini 

belum terlaksana secara maksimal. Selama ini 

mengupayakan efektifitas komunikasi melalui WA. 

Supaya Mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan 

ritual ibadah sesuai yang diajarkan di sekolah.”
101

 
 

 

 

  

                                                           
99 Hosnawiyah, wawancara dan observasi kondisi dan keadaan madrasah, pada 3 Januari 2022. 
100 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 
101 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 
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Gambar 4.1 

Pembiasaan Sholat Berjamaah dan Wirid 

Yakin dan berpegang teguh terhadap apa yang diyakini, 

utamanya persoalan ibadah, juga menjadi corak berfikir dalam 

internalisasi nilai tawasuth. Pada siswa, pandangan seperti ini 

telah dimiliki oleh siswanya. Salah satunya yang berhasil 

diwawancarai oleh peneliti adalah Abbas Azizillah, siswa kelas 

4 Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang.
102

 

“saya sholat tarawih 20 rakaat. Karena yang saya ketahui 

َصالَجُ  َٚ   ْ٠ ِٚ َْ َسْوَعحً تَِعْشِش ذَْس١ٍِّْاٍَخ اٌرََّشا ْٚ َٟ ِعْشُش ِ٘ َٚ َذج    َؤوَّ ُِ ِر سٕح 

ًِّ ١ٌٍََْحٍ  ْٟ ُو ا  فِ َِ اْزرَِساتاً ُغفَِش ٌَُٗ  َٚ أاً  َّ َْ إ٠ِْ َيا َِ ََ َس ْٓ لَا َِ َْ ٌَِخثٍَش  َيا َِ ْٓ َس ِِ
 ْٛ ِٓ فٍََ ًِّ َسْوَعر١َْ ْٓ ُو ِِ  ُُ ٠َِدُة اٌرَّْس١ٍِْ َٚ    ِٗ ْٔثِ ْٓ َر ِِ  ََ ُْ ذَمَذَّ ٍح ٌَ َّ َْٕٙا تِرَْس١ٍِْ ِِ َصٍَّٝ أَْستًَعا 

 Shalat Tarawih hukumnya sunnah, 20- raka‟at dan) .ذَِصرَّ 

10 salam pada setiap malam di bulan Ramadlan. Karena 

ada hadits: Barangsiapa Melaksanakan (shalat Tarawih) 

di malam Ramadlan dengan iman dan mengharap pahala, 

maka dosanya yang terdahullu diampuni. Setiap dua 

raka‟at harus salam.)”
103

 

 

                                                           
102 Observasi pada amaliah siswa Abbas Azizillah, siswa Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang kelas 4. 
103 Wawancara dengan Abbas Azizillah, siswa Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang kelas 4, 3 Januari 2022 
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Abbas, yang diketahui sebagai putra dari Abd Basith, 

dengan tegas menjelaskan bahwa ia telah mengetahui bahwa 

bilangan rakaat sholat tarawih sunah 20 rakaat berdasarkan 

dalilnya.  

Kurikulum muatan lokal Aswaja di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang ini mengambil dari LP 

Ma‟arif NU Jawa Timur. Tidak hanya kurikulum, buku 

pedomanpun didapat dari sana. Guru yang mengampu mata 

pelajaran muatan lokal Aswaja adalah guru mata pelajaran lain 

yang memahami kurikulum Aswaja. 

2) Proporsional menggunakan teks dan konteks  

Menjalankan ritus ibadah agama Islam, antara satu 

golongan dengan golongan yang lain pasti ada perbedaan. 

Perbedaan tersebut baik mengenai tata caranya, jumlahnya, 

maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh yang diangkat oleh 

peneliti adalah tentang perbedaan pelaksanaan dan jumlah 

bilangan rakaat sholat tarawih. Usaha yang dilakukan oleh 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

dalam memahamkan siswanya tentang perbedaan-perbedaan 

tersebut adalah dengan melalui penuturan. 

Siti Aisah selaku waka Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang menjelaskan, dalam 

menanamkan nilai moderat Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul 
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Yaqin Jatiroto Lumajang menyampaikan kepada siswa bahwa 

yang dilakukan oleh umat Islam, menurut pilihan masing-

masing.  

“Dalam menanamkan nilai moderat kami menyampaikan 

kepada siswa semua itu dilakukan oleh umat Islam, 

menurut pilihan masing-masing. Jangan pernah 

menyalahkan. Mereka punya dasar. Namun kami dari 

Ma‟arif mengarahkan ke anak kebenaran itu ada. Masing-

masing ada dasarnya ada dalilnya. Tetap di sini kami 

sampaikan sesuai dg kami. Tapi tetap kami sampaikan 

bahwa keberagaman itu ada dan ada dasarnya.”
104

 

 

Di sini guru menyampaikan bahwa amaliah yang 

berusaha disampaikan dan dibiasakan sesuai dengan platform 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

yang Nahdliyyin. Namun demikian, guru tetap menyampaikan 

bahwa keberagaman itu ada dan ada dasarnya. 

b. Internalisasi Nilai Tasammuh (toleran) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang  

1) Sikap menerima, menghargai perbedaan akidah dan amaliah 

yang ada dilingkungan masyarakat 

Pebedaan adalah suatu keniscayaan. Manusia diciptakan 

dengan membawa fitrah perbedaan. Mulai dari perbedaan jenis 

kelamin, pilihan politik, strata sosial, agama dan keyakinan, 

budaya hingga suku bangsa. Kondisi manusia dengan segala 

jenis perbedaan tersebut membutuhkan sikap “kompromi” yang 

                                                           
104 Wawancara dengan Siti Aisah , 3 Januari 2022 
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dapat mempertemukan perbedaan tanpa harus mendeskreditkan 

satu dengan lainnya. Sikap meghormati dan menghargai 

perbedaan ini sering kita istilahkan sebagai toleransi, atau yang 

dalam bahasa aswajannya adalah tasammuh. Nilai tasammuh 

sebagai salah satu nilai penting dalam pendidikan aswaja. 

Pandangan siswa terhadap toleransi atas perbedaan yang ada 

disekitar mereka penting untuk ditanamkan dijenjang sekolah 

mulai dari tingkat dasar.  

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Bapak Abdul Basith Menyampaikan : 

“terkait internalisasi nilai tasamuh dalam mencegah 

ekstrimisme pada anak saya memberikan keleluasaan 

kepada guru dalam memberikan pembelajaran kepada 

siswa, dengan harapan siswa betul betul menghayati dan 

mengamalkan nilai tasamuh tersebut”.
105

 

 

Sebagaimana yang coba dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang sebagai 

berikut: 

“Pasti kan mereka mengamati di rumah. Bukan hanya 

mengamati, ada siswa yang pada saat diajarkan materinya, 

mereka langsung bertanya.lho pak dirumah saya tidak 

seperti itu?kan ini tantangan buat para guru untuk 

menjelaskan. Ya kita jelaskan bahwa sholat tarawih 

dasarnya bermacam-macam”.106  

 

“Kita jelaskan, kalau kita sholat tarawihnya 20 rakaat. 

Kita sertakan dalilnya.yang melakukan 8 rakaat itu diluar 

kami, di luas aswaja. Jika kalian di rumah ) tidak 

                                                           
105 Wawancara dengan Abdul Basith, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022 
106 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
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diperkenankan untuk melakukan itu, ya tidak memaksa. 

Biasanya ternyata anak yang seperti ini berasal dari latar 

belakang keluarga yang belum mengenal ahlus sunnah 

waljamaah”.107 

 

“Biasanya mengikuti saudaranya, keluarganya, bahkan 

ada keuarga yang Muhammadiyah, tapi disekolahkan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. Sehingga Ketika disampaikan materi yang 

demikian, mereka agak terkejut. Insya allah sekitar 2 

tahun lalu, ada salah satu wali murid yang komlen kepada 

kami selaku guru aswaja. Tapi setelah kami beri 

penjelasan, ini adalah materi yang diberikan di sekolah di 

bawah naungan Ma‟arif”.108 

 

“Setelah kami beri penjelasan, beliau akhirnya 

memaklumi hal tersebut. Karena itu konsekuensi. Bahkan 

yang ini kabarnya cucu dari pengurus Muhammadiyah di 

jember. Saya faham karena  anak ini frontal”.109 

  

“Jadi agak hafal.ketika di rumah pembiasaan ibadah 

mengikuti pembiasaan yang disekolah. Hal inilah yang 

kemudian menjadi awal mula curhat wali murid tersebut. 

Jadi anaknya tidak mau Ketika beribadah dengan cara 

mereka. Nama anaknya Alin.komplain secara pribadi”.
110

 

  

                                                           
107 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
108 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
109 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
110 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 
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Gambar 4.2 

Penjelasan tentang perbedaan disekitar 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman sikap tasammuh yang coba dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang adalah dengan 

memberikan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar 

mereka. Salah satu contoh tentang sholat tarawih. Peserta didik yang telah 

menerima penjelasan dan pembiasaan bahwa mereka melaksanakan sholat 

tarawih sebanyak 20 rakaat. Peserta didik selain menerima materi, juga 

mengamati sekeliling mereka. Ketika mereka melihat perbedaan 

berkenaan dengan apa yang mereka terima di sekolah dan di rumah, 

mereka pasti akan mengkomparasikannya. Guru di sekolah berusaha 

menjelaskan bahwa masing-masing perbedaan (bilangan rakaat sholat 

tarawih) memiliki dasarnya masing-masing yang harus tetap dihargai.
111

  

Perbedaan tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang dicontohkan 

oleh peneliti ketika melakukan wawancara adalah salah satu fenomena 

yang dialami oleh peserta didik. Guru di sekolah menjelaskan dalil tentang 
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sholat tarawih yang 20 rakaat dan sholat tarawih yang 8 rakaat. 

Pembiasaan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah, jika tidak sesuai 

dengan amaliah dalam keluarga, tidak dipaksakan untuk dikerjakan. 

Namun ketika peserta didik berada di sekolah, maka pemahaman dan 

pembiasaan yang dipakai adalah yang berasal dari kurukulum khas sekolah 

yakni aswaja.
112

 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya konfrontasi 

pemahaman tentang sholat tarawih ini. Pernah suatu ketika, guru mendapat 

reaksi dari wali murid yang berlatar belakang Muhammadiyah. Reaksi 

tersebut berupa komplai tentang pemahaman si anak tentang sholat tarawih 

yang berbeda dengan apa yang ditanamkan oleh oramg tuanya di rumah. 

Setelah dijelaskan dan diterangkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang adalah sekolah dengan ciri khas NU, wali 

murid dapat menerima dan memahaminya sebagai salah satu konsekuensi 

mereka menempatkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul 

Yaqin Jatiroto Lumajang, tentu dengan jaminan bahwa sekolah juga 

memberikan pemahaman tentang menghargai perbedaan kepada peserta 

didiknya.
113

 

Potret penanaman nilai tasammuh atau toleran kepada siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang sebagaimana 

yang paparkan oleh Ibu Hosnawiyah berupa pemberian kebebasan kepada 

                                                           
112 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
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siswa untuk melaksanakan tata cara ibadah dan amaliah sehari-hari. 

Namun, jika peribadatan tersebut dilakukan disekolah, maka tata cara yang 

dilakukan harus sesuai dengan tuntunan yang berlaku disekolah.
114

 Di 

lingkungan keluarga dan masyarakat, siswa diberikan kebebasan untuk 

memilih konsisten terhadap apa yang mereka pelajari di sekolah (tata cara 

nahdhiyyin) atau menyesuaikan diri dengan tabiat yang ada dimasing-

masing keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. 

Selain itu, upaya interanlisasi nilai tawasuth/ toleran bukan hanya 

menjadi tanggung jawab guru aswaja saja. Tetapi juga merupakan 

tanggung jawab bersama seluruh pendidik yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. Hal ini disampaikan 

oleh Siti Aisah, selaku WAKA Kurikulum, bahwa Penggunaan metode 

pembelajaran yang kental nuansa toleransi seperti diskusi atau 

musyawarah menjadi salah satu alternatif dalam menanamkan nilai 

tasammuh atau toleransi kepada peserta didik.
115

  

“Sedangkan upaya kami menanamkan sikap toleran adalah dengan 

meyampaikan Ketika ada musyawarah diskusi yang didalamnya 

terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Perbedaan itu sudah 

pasti ada”.
116

 

 

“Perbedaan membawa hikmah yang luar bisasa. Kebenaran tidak 

mutlak milik kita. Tetapi tetap kita berkeyakinan apa yang kita 

lakukan adalah benar tanpa menyalahkan orang lain”.
117

 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Shodiqin, salah satu Guru 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

                                                           
114 Observasi Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang  pada 3 Januari 2022. 
115 Wawancara dengan Siti Aisah, wawancara, 3 Januari 2022. 
116 Siti Aisah, wawancara, 3 Januari 2022. 
117 Siti Aisah, wawancara, 3 Januari 2022. 
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Keteladanan yang diberikan guru berperan penting dalam menanamkan 

nilai-nilai toleransi tersebut. Guru, sebagaimana slogannya digugu dan 

ditiru, harus bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada siswanya. 

Shodiqin mengungkapkan bahwa dengan menghargai dan menerima 

perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran. Mengajarkan pada anak 

apa itu perbedaan dan bagaimana menghadapi perbedaan tersebut, dan 

dalam perwujudannya guru tidak hanya menyampaikan teori akan tetapi 

memberi contoh baik berupa perbuatan ataupun tingkah laku kepada anak 

bagaimana toleransi itu sebenarnya.
118

 

“Dengan menghargai dan menerima perbedaan pendapat dalam 

proses pembelajaran. Mengajarkan pada anak apa itu perbedaan 

dan bagaimana menghadapi perbedaan tersebut, dan dalam 

perwujudannya guru tidak hanya menyampaikan teori akan tetapi 

memberi contoh baik berupa perbuatan ataupun tingkah laku 

kepada anak bagaimana toleransi itu sebenarnya”.
119

 

 

“Menanamkan sikap dan nilai kepada anak dalam pembelajaran 

harus berangkat dari apa yang dicontohkan kemudian disampaikan 

oleh guru. Pun dengan sikap berimbang,,guru mengajarkan dan 

mencontohkan tentang sikap adil dan berimbang saat menemukan 

perbedaan”.
120

 

 

“Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam diri anak saat 

pembelajaran adalah apa yang biasa mereka lihat dan lakukan. Dari 

kebiasaan akan terbentuk pembiasaan dan menjadi nilai / sikap 

dalam diri anak.”
121

 

 

                                                           
118 Wawancara dengan Shodiqin, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 
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Selain itu, Menanamkan sikap dan nilai kepada anak dalam 

pembelajaran harus berangkat dari apa yang dicontohkan kemudian 

disampaikan oleh guru. Pun dengan sikap berimbang,,guru mengajarkan 

dan mencontohkan tentang sikap adil dan berimbang saat menemukan 

perbedaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam diri anak saat 

pembelajaran adalah apa yang biasa mereka lihat dan lakukan. Dari 

kebiasaan akan terbentuk pembiasaan dan menjadi nilai / sikap dalam diri 

anak.
122

 

Penghargaan atas perbedaan disekitarnya menjadi pemahaman yang 

telah dimiliki oleh Abbas Azizillah, siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang: 

“Menghargai pendapat dan kepercayaannya. Islam agama mulia 

yang sejak awal mengajarkan toleransi”.
123

 

 

Menurut Abbas, Menghargai pendapat dan kepercayaannya. Islam 

agama mulia yang sejak awal mengajarkan toleransi. 

c. Internalisasi Nilai Tawazun (berimbang) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang  

1) Bersikap adil terhadap perbedaan suku, agama, keyakinan dan kelas 

sosial 

Internalisasi nilai tawazun yang di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara peneladanan. 

                                                           
122 Wawancara dengan Shodiqin, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang. 17 Januari 2022 
123 Abbas Azizillah, wawancara 3 Januari 2022 
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Guru mencoba untuk memahami kondisi sosial peserta didik yang 

memang mayoritas dari kalangan perkotaan yang tentu tidak sama 

cara mendidiknya dengan anak yang hidup dilingkungan pedesaan. 

Sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak Hosnawiyah, bahwa anak 

yang hidup di kota secara psikologis lebih “manja” ketimbang mereka 

yang hidup dikampung. Sehingga membutuhkan inovasi agar guru 

dapat mentransfer nilai-nilai penidikan kepada peserta didik. 

Abdul Basith Sebagai Kepala Madrasah Menyampaikan terkait 

bersikap adil : 

“bahwa seorang guru harus mampu memberi contoh sederhana 

kepada siswa terkait sikap adil pada kehidupan sehari hari, 

lebih lebih guru harus memberi contoh”.
124

 

 

Hosnawiyah menjelaskan bahwa untuk menanamkan karakter 

tasammuh kepada siswa, guru sebagai suri tauladan bagi siswa di 

sekolah harus mampu memberikan keteladanan yang baik. Berikut 

wawancara dengan Hosnawiyah:  

“Melalui contoh dan peneladanan. Menjadi guru aswaja tidak 

mudah, apalagi menghadapi zaman seperti ini. Saya sendiri 

aslinya ngajar SKI. Masih ada korelasinya. Tidak sulit untuk 

mengajarkan pengetahuan. Yang agak susah adalah 

peneladanan”.
125

 

 

“Bagaimanapun juga cara hidup di kota dan desa tidak 

sama.memberikan contoh kepada anak di desa dan kota itu 

berbeda. Jika anak kota masih cukup sulit diberikan 

peneladanan. Mereka masih bersikap manja. Kalau di kampung, 
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 Wawancara dengan  Abd Basith, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
125 Wawancara dengan  Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
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jika diberi peneladanan, seolah-olah mereka langsung 

diamalkan. (Sami‟na)”.
126

 

 

“Kalau di kampung bisa langsung menerapkan pendidikan ala 

pesantren. Jika di lingkungan kota butuh pembiasaan dan butuh 

inovasi dari guru. Sosionya berbeda, kulturnya berbeda. 

Tantangannya di ada sana. Sama dengan guru agama. Walau 

sama-sama madrasah, di kota dan desa tidak sama”.
127

 

 

“Jika keluarganya sudah berkultur nahdiyyin tidak susah, kalua 

yang lain ya masih perlu inovasi lain. Masa covid 19 ini ada 

positifnya.melalui gruping wali murid. Wali murid yang dulu 

kurang inten komunikasi dengan sekolah. Setelah masuk zona 

covid ini, perhatian mereka dan intensitas komunikasi dengan 

kita menjadi luar biasa”.
128

 

 

“Lebih banyak bertanya tentang aswaja ketimbang SKI. Ini 

tantangan lagi. Menuntut saya sebagai guru aswaja untuk belajar 

lagi. Karena yang ditanyakan wali murid bisa melampuai 

materi yang diajarkan kepada peserta didik”. 
129

 

 

Mengenai potensi kasus ekstrimisme, Ibu Hosnawiyah 

mengaitkan adanya tenaga kependidikan yang berafiliasi dengan 

organisasi yang diduga berfaham radikal (HTI). Dalam menyikapi 

fenomena ini, sekolah mengambil tindakan memohon yang 

bersangkutan untuk mengundurkan diri. Hosnawiyah menuturkan 

kalau pada murid dan alumni, sekolah sulit mendeteksi. Karena kan 

banyak sama keluarga. Tapi sekitar 6 tahun lalu, ada kasus bukan di 

siswa tetapi di tenaga kependidikan. Pada saat itu karena 

rekrutmennya yang tidak memenuhi standar yang disampaikan 

                                                           
126 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
127 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
128 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 
129 Wawancara dengan Hosnawiyah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang pada 3 Januari 2022. 



114 

Yayasan. Pada saat itu sekolah menambah staff bagian perpustakaan. 

Setelah masuk, lembaga baru tahu bahwa dia aktifis HTI.
130

 Setelah 

sekolah bersilaturahim dan mengklarifikasi, sekolah baru tahu kalau 

yang bersangkutan adalah aktifis HTI. Akhirnya ada tindakan dari 

yayasan memohon kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan 

diri. 

“Kalau pada murid dan alumni kita sulit mendeteksi. Karena 

kan banyak sama keluarga. Tapi sekitar 6 tahun lalu, ada kasus 

bukan di siswa tetapi di tenaga kependidikan. Pada saat itu 

karena siswa rekrutmennya yang tidak memenuhi standar yang 

disampaikan Yayasan. Pada saat itu sekolah menambah staff 

bagian perpustakaan. Setelah masuk, kami baru tahu bahwa dia 

aktifis HTI”.
131

 

 

“Setelah kami silaturahim, kami baru tahu kalua beliaunya 

adalah aktifis HTI. Akhirnya ada Tindakan dari Yayasan 

memohon kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan 

diri”.
132

 

 

Peneliti juga mengobservasi pergaulan siswa dan alumni 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang yang 

bernama Vika Anjani terpantau mudah bergaul dan tidak membeda-

bedakan teman sepergaulan. Dia juga berperilaku sopan dan rajin 

silaturahim. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya Vika Anjani dalam 

Madrasah Diniyah Darussalam lingkungan Persil PG Jatiroto, Desa 

Kaliboto Lor, kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Bukan hanya 
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terlibat, Vika Anjani juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial 

di lingkungannya.
133

 

Selain Vika Anjani, peneliti juga mengobservasi pergaulan 

Muhammmad Ibrohim dan Yazid Al Bustomi. Keduanya merupakan 

alumni Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

yang lulus tahun 2019 silam. Dua anak kembar ini terlihat luwes 

bergaul dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Bahkan dua anak 

ini berteman akrab dengan tetangga non muslim yang bernama Sony. 

Pilihannya untuk melanjutkan Pendidikan di pesantren tidak lantas 

membuat keduanya menjaga jarak dengan teman-teman yang dan 

tetangga. Bermain bola hingga sholat berjamaah di madin masih 

mereka tradisikan Bersama teman-teman di sekitar rumahnya ketika 

mereka pulang dari pesantren.
134

  

2) Berpendapat dan bertindak sesuai dengan proporsional 

Tanggung jawab menanamkan nilai-nilai aswaja di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang tidak hanya 

menjadi tugas guru Aswaja saja. Sebagai sekolah berplatform 

Nahdiyyin, seluruh civitas institusi ini memiliki tugas menanamkan 

pola ajaran ahlus sunnah wal jamaah versi NU kepada peserta didik. 

Guru memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tindakan 

ekstrimisme bukan merupakan hal yang patut untuk dicontoh.  
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“Bukan hanya guru aswaja saja yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai yang disebutkan 

tersebut. Moderat, toleransi dan berimbang. Kami mengarahkan 

mengajarkan kepada murid harus bener-bener kita jalankan 

sesuai sunnah rasul”.
135

 

 

“Ketika ada fenomena ekstrimisme, kami menmberikan 

penjelasan bahwa hal tersebut keliru dan tidak boleh dicontoh. 

Hanya sebatas itu. Tidak sampai tidakan (action) bagaimana 

menangkal ekstrimisme. Masih sebatas memberikan pengertian 

dan pemahaman”.
136

  

 

“Sikap seimbang di pahamkan sebagai Sikap harus menghargai 

siapapun yang berbeda darikita. Tidak bisa kita merasa paling 

benar kemudian menyalahkan orang lain. Agama kita 

dipandang banyak dikecam barat karena ada teroris. Padahal itu 

kan ulah segelintir orang saja. Pada intinya yang demikian itu 

tidak diajarkan Islam. Itu yang selalu kami sampaikan kepada 

anak-anak”. 
137

 

 

Gambar 4.3 

Guru Mengedukasi saling menghargai diluar kelas 

 
 

Penjelasan demikian bukan hanya guru aswaja saja yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai 
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yang disebutkan tersebut. Moderat, toleransi dan berimbang. Kami 

mengarahkan mengajarkan kepada murid harus bener-bener kita 

jalankan sesuai sunnah rasul. Siti Aisah menambahkan ketika ada 

terjadi kasus ekstrimisme yang viral di media cetak maupun 

elektronik, kami sering menjadikannya sebagai bagian dari contoh 

kasus yang dianalisis bersama. Memberikan penjelasan bahwa hal 

tersebut keliru dan tidak boleh dicontoh, hanya sebatas itu, Tidak 

sampai tidakan (action) bagaimana menangkal ekstrimisme. Jadi yang 

dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

masih sebatas memberikan pengertian dan pemahaman.
138

  

Sikap seimbang di pahamkan sebagai Sikap harus menghargai 

siapapun yang berbeda darikita. Tidak bisa kita merasa paling benar 

kemudian menyalahkan orang lain. Agama kita dipandang banyak 

dikecam barat karena ada teroris. Padahal itu kan ulah segelintir orang 

saja. Pada intinya yang demikian itu tidak diajarkan Islam. Itu yang 

selalu kami sampaikan kepada anak-anak. 
139

 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah di tulis oleh peneliti 

di atas, maka dapat dirumuskan temuan penelitian intenalisasi nilai-nilai 

ahlus sunnah wal jamaah dalam mencegah sikap ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang meliputi nilai tawassut wal 

                                                           
138 Wawancara Siti Aisah, WAKA Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang pada 3 Januari 2022. 
139 Wawancara Siti Aisah, WAKA Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang pada 3 Januari 2022. 
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i‟tidal (moderat dan tegak lurus), nilai tasammuh (toleran) dan nilai tawazun 

(berimbang). 

1. Internalisasi nilai tawasuth adalah dengan menjaga konsistensi dalam 

melaksanakan amaliah yang telah diajarkan dan dibiasakan di sekolah 

seperti sholat tarawih 20 rakaat, wirid setelah sholat. Kemudian, 

pengetahuan dan pembiasaan yang telah dimulai sejak dari kelas 1, akan 

diterangkan dalil-dalinya pada saat kelas 4-6. 

2. Internalisasi nilai tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan 

dengan cara meneladankan kepada siswa untuk menghormati dan 

menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka, seperti tidak 

menyalahkan mereka yang memiliki bilangan rakaat sholat tarawih yang 

berbeda dengan mereka. Selain itu, mengenalkan perbedaan juga 

membantu siswa dalam memahami dan menghargai perbedaan. 

Internalisasi nilai tasammuh ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pihak sekolah saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat sebagai 

lingkungan pendidikan juga mengupayakan untuk memberikan 

pemahaman dan keteladanan tentang sikap tasammuh atau toleran. 

3. Internalisasi nilai tawazun dalam mencegah sikap ekstrimisme di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan 

dengan cara peneladanan serta pemahaman bahwa sikap ekstrim/berat 

sebelah bukanlah sikap bijak ketika dikaitkan dengan perbedaan 

pendapat, agama, dan budaya. Sekolah berusaha bersikap 
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proporsional.dalam upaya pencegahan terhadap sikap ekstrimisme, 

sekolah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswanya bahwa 

sikap ekstrimisme sebagai bagian dari radikalisme bukan merupakan 

perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Tugas siswa adalah belajar 

dan menghargai segala bentuk perbedaan. 

Tabel 4.1 

TABEL MATRIK TEMUAN PENELITIAN 

Fokus Penelitian Indikator Temuan Penelitian 

1. Bagaimana 

internalisasi nilai-

nilai at-tawasuth 

wal-i‟tidal 

(moderat dan 

percaya diri) 

dalam mencegah 

sikap ekstrimisme 

peserta didik di 
Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul 

Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 

Konsisten 

terhadap amaliah 

yang diyakini 

kebenarannya 

Proporsional 

dalam 

menggunakan 

teks dan konteks 

 

menjaga konsistensi 

dalam melaksanakan 

amaliah Aswaja yang 

telah diajarkan di sekolah, 

seperti sholat tarawih 20 

rakaat, istighosah dan 

wirid setelah sholat 

Mengetahui dasar hukum 

atau dalil tentang amaliah 

aswaja yang dibiasakan di 

sekolah 

2. Bagaimana 

internalisasi at-

tawazun 

(seimbang) dalam 

mencegah sikap 

ekstrimisme 

peserta didik di 
Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 

 

Sikap menerima, 

menghargai 

perbedaan akidah dan 

amaliah yang ada 

dilingkungan 

masyaraka 

meneladankan kepada siswa 

untuk menghormati dan 

menghargai perbedaan yang 

ada di sekitar mereka, seperti 

tidak menyalahkan mereka 

yang memiliki bilangan 

rakaat sholat tarawih yang 

berbeda dengan mereka. 

Selain itu, mengenalkan 

perbedaan juga membantu 

siswa dalam memahami dan 

menghargai perbedaan. 

Internalisasi nilai tasammuh 

ini juga tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pihak 

sekolah saja, tetapi juga 

orang tua dan masyarakat 

sebagai lingkungan 

Pendidikan juga 

mengupayakan untuk 
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memberikan pemahaman dan 

keteladanan tentang sikap 

tasammuh atau toleran. 

3. Bagaimana 

internalisasi 

tasammuh 

(toleran) dalam 

mencegah sikap 

ekstrimisme 

peserta didik di 
Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif 

Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 

 

Bersikap adil 

terhadap perbedaan 

suku, agama, 

keyakinan dan kelas 

sosial 

 

Setiap siswa memiliki latar 

belakang yang berbeda, baik 

dari segi ekonomi, sosial 

budaya maupun intelegensia. 

Sekolah berupaya 

memberikan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan peserta didiknya.  

 
Berpendapat dan 

bertindak sesuai 

dengan proporsional 

 

Sekolah berusaha bersikap 

proporsional.dalam upaya 

pencegahan terhadap sikap 

ekstrimisme, sekolah 

memberikan penjelasan dan 

pemahaman kepada siswanya 

bahwa sikap ekstrimisme 

sebagai bagian dari 

radikalisme bukan 

merupakan perbuatan yang 

patut untuk dicontoh. Tugas 

siswa adalah belajar dan 

menghargai segala bentuk 

perbedaan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Internalisasi nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah dalam mencegah sikap 

ekstrimisme merupakan penanaman nilai-nilai pokok ajaran Ahlus sunnah wal 

jamaah berupa nilai tawassuth, tawazun, dan tasammuh dalam mencegah sikap 

keras dan berlebihan yang cenderung merugikan orang lain dan masyarakat secara 

luas. 

Sikap keras dan berlebihan dalam menyikapi perbedaan bukan merupakan 

ciri sikap masyarakat pancasilais. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila 

sebagai spirit berbangsa dan bernegara di Indonesia terdiri dari lima sila yang 

diantaranya memiliki redaksi menjunjung tinggi persatuan bangsa. Selain itu, 

Indonesia juga dibangun dengan semangat keTuhanan Yang Maha Esa, dimana 

setiap perbedaan agama dan keyakinan memiliki posisi dan porsi yang sama di 

mata negara.  

Sikap ekstrim terhadap sesama juga bukan merupakan pengamalan 

Pancasila. Sila ke dua dari butir-butir Pancasila jelas memberikan pesan bahwa 

memperlakukan manusia selayaknya manusia dan berkeadilan memperlakukan 

sesama meruapakan manifestasi keberadaban. Pentingnya membangun  sikap anti-

ekstrim inilah yang yang menjadi salah satu dasar berfikir penelitian yang 

dilakukan dalam tesis ini. 
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A.  Internalisasi Nilai Tawassuth dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme pada 

Anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

1. Konsisten terhadap amaliah yang diyakini kebenarannya 

Nilai tawassuth dimaknai sebagai nilai moderat, tidak ekstrim, dan 

memegang teguh apa yang diyakini (tegak lurus). Internalisasi nilai 

tawassuth pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang ditunjukkan dengan keyakinan siswa terhadap kebenaran 

dari apa yang mereka pelajari. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, internalisasi nilai tawassuth di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan 

cara memberikan penjelasan kepada siswa bahwa amaliah yang dibiasakan 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang adalah amaliah 

yang memiliki sanad kepada ulama. Keinginan untuk menjaga konsistensi 

siswa dalam menjalankan amaliah yang telah diajarkan di sekolah 

dilakukan dengan cara pembiasaan mulai sejak kelas 1. Materi aswaja yang 

memuat dalil-dalil dan penjelasan tentang amaliah tersebut baru diberikan 

kepada siswa ketika mereka memasuki kelas 4. Disamping itu, penjelasan 

tentang ragam amaliah dan dasar hukum di luar kebiasaan Nahdiyyin juga 

diperkenalkan sebagai khazanah keilmuan siswa agar memahami perbedaan 

dalam Islam. 

Penjenjangan muatan lokal aswaja sebagai media pengenalan 

Nahdlatul Ulama kepada siswa di sekolah yang berada di bawah naungan 

Ma‟arif dapat dikategorikan sebagai salah satu strategi untuk 
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menyaturagakan/intenalisasi Aswaja kepada siswa. Kegiatan pembiasaan 

yang dilakukan mulai kelas 1, dan baru mendapat penjeasan alasan 

dilakukannya ketika ia memasuki kelas 4 adalah salah satu cara yang 

dilakukan untuk menginternalisasikan sebuah nilai dengan 

memperhitungkan kematangan berfikir si anak. Sebagaimana yang kita 

ketahui, tahapan aspek perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi 

oleh usia.  

Usia Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) di 

Indonesia yang ditempati oleh anak dengan rentang usia 7-12 tahun, 

merupakan anak yang berada pada tahap perkembangan kognitif 

operasional konkrit, mengacu kepada klasifikasi usia manusia berdasarkan 

tingkat kematangan kognitif.140 Pada fase atau tahap ini anak dapat berpikir 

sistematis, tetapi terbatas pada obyek yang merupakan kegiatan konkrit.141 

sebab itu, materi, strategi dan media Pendidikan yang disampaikan kepada 

anak usia SD/MI harus bisa dihubungkan dengan kegiatan nyata sehari-

hari. Bagian ini yang selanjutnya diadopsi oleh kurikulum 2013 dengan 

trade mark pembelajaran bermaknanya. 

Anak usia sekolah dasar yang berada di jenjang perkembangan 

kognitif operasional konkrit, sudah memiliki kemampuan untuk berpikir 

                                                           
140 Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, 

pada pasal 7 menyebutkan bahwa usia pendaftaran anak pada jenjang SD adalah minimal 7 tahun 

dan atau anak usia 6 tahun terhitung 1 juli pada tahun itu. Untuk usia 6 tahun ada catatan khusus 

yakni memperoleh rekomendasi dari psikolog profeional atau dewan guru sekolah. Pembolehan 

anak usia 6 tahun ini untuk mengakomodir anak dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, 

dimana kecerdasan setiap anak berbeda-beda dalam mencerna pelajaran. Dalam 

PERMENDIKBUD tersebut juga mengatur tentang system zonasi untuk sekolah negeri pada 

penerimaan peserta didik baru, yang saat ini banyak dikeluhkan oleh orang tua dengan domisili di 

luar zona sekolah negeri. 
141 Kusdwiratri setiono, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) 24 
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melalui urutan sebab akibat dan mengenali banyaknya cara yang bisa 

dilalui dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini 

juga bisa menpertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau 

situasi serta tahu beberapa aturan atau strategi berpikir seperti penjumlahan, 

pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan 

mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep.142 
 

Lain dengan anak yang berada pada level sensori, anak dengan tahap 

operasi konkrit ini tidak lagi mengandalkan panca indera sebagai upaya 

memahami alam sekitarnya. Anak SD/MI yang telah memasuki level 

operasi konkrit ini mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa 

yang tampak oleh mata dengan realita yang sesungguhnya, dan antara yang 

bersifat sementara dengan yang menetap. Anak mulai mampu 

menggunakan logikanya, tidak lagi mengandalkan persepsi penglihatannya. 

Sebagai contoh, jika air segelas dipindahkan ke gelas lain dengan ukuran 

yang sama, maka volume nya akan tetap sama jika tidak ada setetespun 

yang jatuh di luar gelas. Mereka menggunakan kemampuan berpikir dan 

logika dalam mengukur, menimbang, dan menghitung jumlahnya. 

Pemahaman tentang waktu dan ruang (spatial relations) anak usia 

sekolah dasar juga semakin baik. Oleh karena itu, mereka dapat dengan 

mudah menemukan jalan keluar di ruangan yang kompleks daripada 

sekedar ruangan di rumahnya sendiri. Kalaupun dalam satu kasus, misalnya 

mereka tertinggal dari yang lain ketika berjalan di pusat perbelanjaan atau 

                                                           
142 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010). 

104 
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ruang keramaian lainnya, mereka akan bisa menemukan solusi jalan 

pulang. 

Menurut Piaget, anak pada level konkret operasional ini telah 

mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan 

dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak.143 
hal ini karena 

pada masa ini anak telah mengembangkan tiga macam proses yang disebut 

dengan operasi-operasi yaitu negasi144, resiprokasi145 
dan identitas146. 

Berbeda dengan anak usia SD/MI yang menjadi subjek penelitian 

penulis, penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh saudara Khoidul Khori 

yang Berjudul Internalisasi Nilai Aswaja An Nahdliyah Dalam Praktek 

Idiologi Kebangsaan Di Kalangan Pemuda Sampang, memilih subjek 

penelitian pemuda. Fase perkembangan kognitif yang tidak sama antara 

subjek penelitian yang penulis teliti, dengan yang subjek penelitian yang 

ditulis oleh saudara Khoidul Khoir ternyata membuahkan kesimpulan yang 

berbeda, meski yang dikaji sama-sama internalisasi nilai-nilai. Strategi 

yang dilakukan untuk mencapai tahap internalisasi berbeda dengan strategi 

yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai Aswaja. Pola pikir pemuda yang 

                                                           
143 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta 105 
144 Dalam KBBI online, negasi adalah penyangkalan; peniadaan; kata sangkalan (misalnya 

kata tidak, bukan). Dalam konteks kognitif, negasi memiliki makna kemampuan memahami proses 

yang terjadi dalam anak  
145 Hubungan timbal balik 
146 Operasi ini berkiatan dengan kemampuan menghitung. Misalnya benda yang berbeda 

ukuran diurutkan secara memanjang, kemudian dihitung. Selanjutnya benda dipindahkan secara 

acak dan disusun memanjang lagi. Anak usia SD dapat menerima bahwa jumlah panjang 

semuanya akan tetap sama. karena setiap benda memiliki panjang yang tidak berubah. Anak dapat 

mengidentifikasi benda-benda satu persatu dan mengenali karakteristik masing-masing benda 

tersebut, temasuk panjangnya. 
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lebih mudah mencerna konteks, sangat memudahkan dalam proses 

transformasi nilai.
147

 

Berdasarkan temuan penelitian yang didialogkan dengan teori dan 

penelitian terdahulu, Internanalisasi nilai tawassuth yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang terlihat ketika peneliti 

mempertanyakan kepada siswa tentang bilangan rakaat sholat tarawih yang 

mereka kerjakan. Sebagaimana yang kita ketahui, bilangan rakaat sholat 

tarawih yang masyhur dipakai oleh kalangan Nahdiyyin adalah 20 rakaat 

dengan tata cara dua rakaat satu salam. Seperti yang disampaikan Ananda 

Akif, bahwa selama ini ia melakukan sholat tarawih sebagaimana tuntunan 

yang ia peroleh disekolah. Namun, ia juga tidak menafikan adanya bilangan 

rakaat dan tata cara pelaksanaan sholat tarawih di luar yang ia kerjakan. 

 Sikap menerima, meyakini, memahami dan mengamalkan amaliah 

Nahdiyyin yang mereka peroleh di sekolah adalah tahapan proses 

internalisasi nilai tawassuth. Sebagaimana tahap proses internalisasi 

menurut Muhaimin. 

d) Tahap transformasi nilai: merupakan komunikasi verbal yang dilakukan 

oleh guru kepada siswa berupa penjelasan nilai-nilai yang baik dan 

tidak baik.  

e) Tahap transaksi nilai: adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh 

guru kepada siswa maupun sebaliknya tentang pendidikan nilai. tahap 

ini memungkinkan adanya hubungan timbal balik. 

                                                           
147 Khoidul Khoir, Tesis, 2019, Internalisasi Nilai-Nilai Ahlus sunnah wal jamaah Al-

Nahdliyah Dalam Praktek Ideologi Kebangsaan Di Kalangan Pemuda Sampang, UIN Sunan 

Ampel Surabaya 
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f) Tahap transinternalisasi nilai: tahapan lanjutan dari tahap transaksi nilai 

ini lebih meluas lagi. Tahap ini, posisi guru di hadapan siswanya bukan 

lagi tampil secara fisik saja, tetapi juga ada unsur transfer kepribadian 

atau sikap mental.
148

 

 Mencermati tahapan proses internalisasi di atas, pemahaman tentang 

nilai tawassuth sebagai bagian dari spirit ber-Aswaja telah diterapkan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang.  

2. Proporsional dalam menggunakan teks dan konteks 

Teks dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan. Bidang 

fikih misalnya, kita diajarkan untuk menyandingkan teks (nash, dalil naqli) 

dengan konteks (akal, situasi, kondisi) ketika merumuskan sebuah hukum. 

Kontekstualisasi sebuah teks akan sangat mempengaruhi produk hukum 

tertentu. Upaya internalisasi nilai tawassuth dalam mencegah sikap 

ekstrimisme dapat dilihat melalui indicator pemahaman seseorang tentang 

penggunaan teks dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang berupaya 

mengenalkan teks dalil tentang amaliah Nahdiyyin dan perbagai hal 

furu‟iyyah pandangan tentang aswaja mulai dari jenjang kelas 4 hingga 

kelas 6 melalui muatan lokal aswaja. Berdasarkan temuan penelitian, 

pembiasaan kegiatan yang beraroma nahdiyyin telah dibiasakan mulai dari 

kelas bawah. Di kelas tinggi (4-6), siswa mulai diajarkan dalil dan dasar 

hukum mengapa pembiasaan tersebut mulai dilakukan dan ditradisikan. 

                                                           
148 Muhaimin, dkk. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah. Cetakan ke-5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). 178 
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Selain melalui ceramah materi, pemahaman tentang perbadaan dalam 

menggunakan teks dan konteks juga diperkenalkan melalui cerita dakwah 

para pendiri Nahdlatul Ulama yang diberikan dalam materi pembelajaran 

Aswaja. Di kelas 4 misalnya, pada kurikulum muatan lokal aswaja di KD 

2.5, siswa diajak untuk meneladani sikap moderat dan percaya diri seperti 

yang dilakukan KH. Wahab Hasbullah. 

Penghargaan akan perbedaan memiliki peran penting dalam 

mencegah sikap fanatisme terhadap suatu hal. Yusuf Qardawi 

mengkategorikan fanatisme sebagai salah satu ciri atau indicator sikap 

ekstrimisme. Sikap fanatik berlebihan terhadap suatu pandangan ini 

mengakibatkan seorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain dan 

menyatakan bahwa  pandangannyalah yang paling benar. Pandangan yang 

berbeda adalah salah. Padahal para salaf shaleh bersepakat menyatakan, 

bahwa setiap orang diambil dan ditinggalkan pandangannya kecuali 

Rasulullah Saw.
149

 

Sikap proporsional dalam menggunakan teks sebagai dasar dalam 

melakukan ibadah dan amaliah yang dimiliki siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang, berdasarkan hasil temuan penelitian, 

bukan hanya hasil pemahaman materi tentang Aswaja di sekolah saja. Ada 

factor keluarga juga sebagai lingkungan Pendidikan siswa ketika tidak 

berada di sekolah. Latar belakang siswa yang berasal dari keluarga 

Nahdiyyin tentu tidak sulit untuk beradaptasi. Namun ketika keluarga 

                                                           
149 Sihabuddin Afroni, Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama, Jurnal 

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016): 74 
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berasal dari latar belakang bukan dari kalangan Nahdiyyin, tentu ini 

menjadi dialektika tersendiri. Seperti yang dialami oleh Alin, salah satu 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang yang 

berasal dari keluarga berlatar belakang Muhammadiyah. Ada pertentangan 

antara tata cara ibadah di sekolah dan di rumah. Ada perbedaan amaliah 

antara di sekolah dan di rumah. Komunikasi yang terjalin antara sekolah, 

guru dan orang tualah yang kemudian menyelesaikan dialektika ini. Proses 

yang dialami oleh Alin adalah hal yang wajar dalam proses internalisasi 

nilai. 

Cerdas dalam mengelola teks dan konteks juga menjadi salah satu 

cara untuk tidak mempersulit diri. Demikian ini juga merupakan upaya 

pencegahan terhadap sikap ekstrimisme seperti yang disampaikan oleh 

Yusuf Qardawi. Secara pribadi boleh saja seseorang beribadah tidak 

menggunakan keringanan padahal itu dibolehkan. Akan tetapi kurang bijak 

apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. Padahal kondisi dan 

situasi orang lain berbeda atau tidak memungkinkan. Rasulullah secara 

pribadi adalah orang yang sangat kuat beribadah, namun manakala ia 

mengimami salat di masjid maka beliau memperhatikan kondisi jamaah 

dengan memperpendek bacaan.
150

 

Proses internalisasi nilai tawassuth dalam mencegah sikap 

ekstrimisme yang berupa moderat dalam perbedaan penggunaan teks dan 

konteks serta keyakinan kuat akan kebenaran sesuatu yang dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dimulai dari tahap 

                                                           
150 Sihabuddin Afroni, Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama, Jurnal 

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016): 74 
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transformasi nilai dengan cara memberikan materi dan penjelasan tentang 

ke Aswajaan. Selanjutnya  siswa akan melakukan respon, apakah ia 

bersedia melaksanakan apa yang diajarkan ataukan menolaknya. Dengan 

metode pembiasaan, siswa secara tidak sadar diajak untuk memberi respon 

berupa penerimaan. Respon berupa penerimaan ataupun penolakan 

meruapakan tahap transaksi nilai. Pada tahapan ini besar kemungkinan 

adanya dialog dan kemungkinan mempertanyakan apakah pembiasaan yang 

dilakukan di sekolah benar atau salah. Oleh karena itu, memberikan materi 

yang berisi dalil-dalil tentang dasar melaksanakan amaliah menujang 

proses transaksi nilai ini. Posisi guru sebagai teladan bagi peserta didik din 

sekolah dan orang tua sebagai role model di rumah menekankan adanya 

proses transinternalisasi nilai tawassuth dalam mencegah sikap ekstrimisme 

pada anak. 

B. Internalisasi Nilai Tasammuh dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme pada 

Anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

1. Sikap menerima, menghargai perbedaan akidah dan amaliah yang ada 

dilingkungan masyarakat 

Tasammuh adalah sebuah sikap keberagaman dan kemasyarakatan 

yang menerima kehidupan sebagai sebagai sebuah konstruksi yang 

beragam. Keberagaman hidup menuntut sebuah sikap yang mampun 

menerima segala bentuk perbedaan pendapat dan menghadapinya dengan 

toleran. Toleransi yang terus diimbangi dengan sikap teguh dan 
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berpendirian.
151

 Toleransi yang dimaksud dalam nilai ini menitikberatkan 

kepada masalah yang bersifat khilafiyah dan kemasyarakatan serta 

kebudayaan.
152

 

 Tasammuh atau toleransi memiliki kesamaan terhadap pemikiran 

pluralism. Banyak pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat muslim, dan 

mendapatkan pengakuan dan apresiatif. Keterbukaan yang demikian luas 

untuk menerima berbagai pendapat, menjadikan Aswaja semakin 

kemampuan dalam untuk meredam berbagai konflik internal umat Islam. 

Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Wacana 

hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana pemikiran keIslaman 

yang paling realistis dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosio-

kultural. 

Dalam diskursus sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi 

terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang dimasyarakat, tanpa 

melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk 

mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam 

Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat.  Sikap toleran  Aswaja  

telah  memberikan  makna  khusus  dalam  hubungannya dengan dimensi 

kemanusiaan yang luas.
153

 Sikap yang toleran yang ditunjukkan sebagai 

pengamalan pokok-pokok ajaran Aswaja memberi ruang terbuka bagi 

terbentuknya masyarakat yang damai dan harmonis. 

                                                           
151 Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An Nahdliyah, Surabaya…………………………51 
152 Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Surabaya……………………49 
153 Husein Muhammad, “Memahami  Sejarah  Ahlus  Sunnah  wal-Jama‟ah  yang  Toleran  

dan  Anti Ekstrem,” dalam Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi  Aswaja, Aula Perdebatan dan 

Reinterpretasi, (Yogyakarta: LKiS, 2000). 37-41. 
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Internalisasi nilai tasammuh atau toleran yang dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dapat dilihat melalui 

indikator di bawah ini: 

a. Sikap menerima, menghargai perbedaan akidah dan amaliah yang ada 

dilingkungan masyarakat 

Kesadaran menerima dan menghargai perbedaan akidah dan 

amaliah berkatitan dengan pemahaman dan sikap yang dilakukan ketika 

menghadapi teman, saudara atau orang yang berbeda keyakinan 

(agama) dan amaliah keagamaan. Sikap menerima dan menghargai ini 

akan terbangun ketika seseorang telah mengetahui perbedaan dan 

meyakini masing-masing perbedaan memiliki dasarnya sendiri-sendiri.  

Siswa kelas 4-5 setingkat sekolah dasar yang menurut Piaget 

telah memasuki fase perkembangan kognitif operasional konkrit. Fase 

perkembangan ini memungkinkan penyerapan pengetahuan dan nilai 

menjadi lebih mudah ketika pola penyampaiannya mudah dicerna, 

dekat dengan keseharian dan dapat diindera. Oleh karena itu kurikulum 

2013 dengan model tematik, dengan mengususng tagline pembelajaran 

bermakna diharapkan mampu memberikan pengetahuan, nilai dan 

keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang didialogkan dengnan 

teori, Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

menerapkan metode keteladanan dalam menanamkan nilai toleransi 

atau tasaamuh kepada siswa-siswinya. Dalam pandangan kedua sekolah 
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ini, suatu nilai akan mudah diterima dan ditiru oleh siswa ketika mereka 

melihatnya dan merasakan kemanfaatannya. Proses ini, dalam tahapan 

internalisasi ala Muhaimin disebut sebagai tahap transinternalisasi nilai. 

Dalam menanamkan nilai tasammuh atau toleran sebagaimana 

yang terkandung dalam kompetensi inti muatan lokal Aswaja, guru 

menggunakan metode keteladanan. Selain itu, guru juga mengupayakan 

internalisasi nilai tasammuh atau toleran melalui metode pembelajaran 

dalam kelas, seperti metode diskusi. Dalam metode diskusi, siswa 

dmungkinkan akan belajar menerima dan menghargai perbedaan 

pendapat antar peserta diskusi. Dengan menerapkan metode diskusi ini, 

sikap- menghargai akan perbedaan  dapat terbangun dengan sendirinya. 

Oleh karena itu, tanggung jawab menginternalisasikan nilai toleran ini 

bukan hanya menjadi tanggung jawab guru muatan lokal aswaja, tetapi 

juga guru mata pelajaran lainnya.  

Sikap tasammuh menjadi ciri nahdiyyin sebagaimana yang 

tercantum dalam kurikulum muatan lokas aswaja, misalnya di kelas 4 

KD 2.3 tentang sikap tasammuh dengan meneladani cara dakwah 

walisongo, yang kita ketahui sangat memperhitungkan aspek 

penghargaan terhadap agama dan budaya lokal nusantara. Selain itu, 

sikap tasammuh atau toleran merupakan salah satu Pendidikan karakter 

yang diterapkan di Indonesia. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas 

pada tahun 2010, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan 
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karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi 

individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam 

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan 

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter 

dalam konteks totalitas proses psikologis dan social kultural tersebut 

dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritualand emotional 

development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan 

kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan 

karsa (affective and creativity development).
154

 

Sikap menerima dan menghargai perbedaan keyakinan dan 

amaliah sehari-hari di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang ditunjukkan dengan memberikan keleluasaan siswa dalam 

memilih untuk melakukan atau tidak melakukan pembiasaan amaliah di 

sekolah, untuk dilanjutkan menjadi kebiasaan dan amaliah di rumah 

masing-masing siswa. Oleh karena alasan inilah barangkali tidak 

ditemukan buku agenda siswa yang berisi tentang amaliah nahdiyyin. 

Karena secara tidak langsung, buku agenda merupakan penilaian harian 

dan media untuk memantau kegiatan siswa sesuai dengan yang 

diinginkan sekolah. 

 

 

                                                           
154 Zainal Aqib, dan Sujak,  Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter.(Bandung: Yrama 

Widya, 2011). 5. 



135 

C. Internalisasi Nilai Tawazun dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme pada 

Anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

1. Bersikap adil terhadap perbedaan suku, agama, keyakinan dan kelas sosial 

Internalisasi nilai tawazun atau berimbang yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara 

peneladanan. Guru mencoba untuk memahami kondisi sosial peserta didik 

yang memang mayoritas dari kalangan perkotaan yang tentu tidak sama 

cara mendidiknya dengan anak yang hidup dilingkungan pedesaan. 

Perbedaan pola asuh, lingkungan pergaulan dan ketersediaan akses 

tekhnologi dan informasi membentuk pribadi anak yang berbeda pula. 

Setidaknya hal inilah yang menjadi temuan penelitian bahwa mendidik 

anak di kota dengan anak di desa membutuhkan perlakukan yang berbeda. 

Perbedaan-perbadaan yang disebabkan oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana serta pola asuh ini mendapat perhatian serius dari guru Aswaja 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang. 

Sikap adil dalam memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan 

dirinya coba ditunjukkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang ketika menghadapi salah satu staf mereka yang berasal 

dari latar belakang berbeda dengan mereka. Proses rekrutmen yang 

disadari belum memenuhi standar Yayasan (karena desakan kebutuhan), 

sehingga factor perbedaan pilihan ber”ormas” lupa diperhitungkan. Sikap 

yang diambil Yayasan dengan meminta secara hormat yang bersangkutan 

untuk mengundurkan diri, adalah salah satu upaya adil dalam menghadapi 
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perbedaan tersebut, mengingat Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang adalah sekolah yang dengan tegas memproklamirkan diri 

sebagai sekolah Nahdiyyin yang berada di bawah naungan Lembaga 

Ma‟arif Nahdlatul Ulama Jember. 

Sikap yang diambil oleh Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang adalah sikap yang dilakukan untuk mencegah benih-

benih ekstrimisme muncul di sekolah tersebut. Pencegahan sedini mungkin 

penting untuk dilakukan agar pemahaman keagamaan yang dimiliki 

peserta didik yang telah diceramahkan, dibiasakan dan diteladankan oleh 

para pendidiknya dapat menyaturaga menjadi sebuah karakter khas peserta 

didik di lembaga tersebut. 

2. Berpendapat dan bertindak sesuai dengan porsinya 

Tanggung jawab menanamkan nilai-nilai aswaja di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang tidak hanya menjadi tugas 

guru Aswaja saja. Sebagai sekolah berplatform Nahdiyyin, seluruh civitas 

institusi ini memiliki tugas menanamkan pola ajaran ahlus sunnah wal 

jamaah versi NU kepada peserta didik. Guru memberikan pemahaman 

kepada peserta didik bahwa tindakan ekstrimisme bukan merupakan hal 

yang patut untuk dicontoh.  

Upaya guru dalam internalisasi nilai tawazun dalam mencegah sikap 

ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

dilakukan dengan cara memberikan penjelasan bahwa sikap ekstrim 

bukanlah ciri mereka sebagai golongan nahdiyyin. Artinya sikap yang 

ditunjukkan masih sebatas himbauan ke dalam (internal keluarga besar) 
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Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang saja. Hal inilah 

dilakukan karena bagi mereka, tugas dan wewenang mereka adalah 

memberikan Pendidikan dan meneladankan kebaikan kepada siswanya, 

bukan dengan action, menentang golongan ekstrim dengan perbuatan. 

Dengan kata lain tahap internalisasi yang terjadi di dua sekolah ini adalah 

tahap transformasi nilai. 

Memperlakukan siswa dengan memperhitungkan kekhasan masing-

masingnya, juga merupakan salah satu upaya menghindar dari ekspresi 

ekstrimisme. Hal ini dapat memotivasi guru untuk menggali potensi 

tersebunyi siswanya, sehingga guru akan senantiasa berbaik sangka 

terhadap kemampuan siswa-siswinya. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Yusuf Qardawi tentang ciri-ciri kelompok ekstrim diantaranya adalah 

berburuk sangka. 

Berprasangka buruk kepada orang lain. Sikap ini muncul karena ia 

merasa paling benar dan menjadikan ia berprasangka buruk kepada orang 

lain. Seakan-akan tidak ada kebaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, 

ada seorang khatib tidak memegang tongkat saat berkhutbah, atau ada 

orang yang makan tidak di lantai. Maka kemudian ia dituduh sebagai 

orang yang tidak mengikuti sunah atau mencintai Rasul. Sikap ini lahir 

dari rasa ujub atau merasa dirinyalah yang paling benar dan ujub itulah 

sebenarnya merupakan benih dari kebinasaan seseorang.
155
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

adalah sebagai berikut :  

1. Internalisasi nilai tawasuth adalah dengan menjaga konsistensi dalam 

melaksanakan amaliah yang telah diajarkan dan dibiasakan di sekolah 

seperti sholat tarawih 20 rakaat, wirid setelah sholat. Kemudian, 

pengetahuan dan pembiasaan yang telah dimulai sejak dari kelas 1, akan 

diterangkan dalil-dalinya pada saat kelas 4-6. 

2. Internalisasi nilai tasammuh (toleran) dalam mencegah sikap ekstrimisme 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan 

dengan cara meneladankan kepada siswa untuk menghormati dan 

menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka, seperti tidak 

menyalahkan mereka yang memiliki bilangan rakaat sholat tarawih yang 

berbeda dengan mereka. Selain itu, mengenalkan perbedaan juga 

membantu siswa dalam memahami dan menghargai perbedaan. 

Internalisasi nilai tasammuh ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pihak sekolah saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat sebagai 

lingkungan pendidikan juga mengupayakan untuk memberikan pemahaman 

dan keteladanan tentang sikap tasammuh atau toleran.  

3. Internalisasi nilai tawazun dalam mencegah sikap ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dilakukan dengan cara 
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peneladanan serta pemahaman bahwa sikap ekstrim/berat sebelah bukanlah 

sikap bijak ketika dikaitkan dengan perbedaan pendapat, agama, dan 

budaya. Sekolah berusaha bersikap proporsional.dalam upaya pencegahan 

terhadap sikap ekstrimisme, sekolah memberikan penjelasan dan 

pemahaman kepada siswanya bahwa sikap ekstrimisme sebagai bagian dari 

radikalisme bukan merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. 

Tugas siswa adalah belajar dan menghargai segala bentuk perbedaan.  

B. Saran-Saran 

Pertama, moderasi beragama sebagai tagline kementerian agama dalam 

memerangi aksi radikalisme dan ekstrimisme mengatasnamakan agama, 

merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban setiap elemen, tak 

terkecuali elemen Pendidikan. Pendidikan tingkat dasar, setara SD dan MI, 

memiliki peran penting dalam menginternalisasikan karakter moderat, toleran 

dan berimbang dalam mewujudkan karakter anti-ekstrim. 

Kedua, untuk efisiensi tujuan Pendidikan karakter, sekolah perlu 

melakukan inovasi dalam menanamkan nilai-nilai moderat, toleran dan 

berimbang kepada siswa untuk mencegah sikap ekstrimisme malalui media 

dan metode pembelajaran yang bermakna. Memberikan contoh-contoh yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun metode bermain peran untuk 

menyelami emosi kaum minoritas menjadi salah satu alternative yang dapat 

dilakukan untuk menanamkan rasa menghormati dan menghargai terhadap 

perbedaan. Jika hal ini sudah dilakukan, maka potensi ekspresi dan sikap 

ekstrimisme pada anak dapat sedini mungkin dicegah. 
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Ketiga, membangun komunikasi yang intens dengan wali murid sebagai 

bagian penting dari tripusat Pendidikan. Tidak dipungkiri bahwa keluarga 

memiliki peran penting sebagai Lembaga Pendidikan pertama dan utama bagi 

anak. Pembiasaan dan nilai-nilai yang telah diupayakan sekolah untuk 

ditanamkan kepada peserta didik, sedapat mungkin memiliki sinergi dan 

kesinambungan dengan pembiasaan dan pola Pendidikan yang ada di rumah. 

Sehingga tujuan Pendidikan yang telah dirumuskan oleh sekolah dapat dicapai 

melalui usaha bersama. 

Keempat, Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang adalah 

Lembaga Pendidikan yang mengedepankan kultur Nahdiyyin kepada 

siswanya. Selain itu, dua Lembaga Pendidikan ini juga merupakan sekolah 

rujukan yang cukup diminati. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme pendaftar 

yang selalu melebihi jumlah kuota kursi yang tersedia. Untuk penelitian 

berikutnya, peneliti ingin menyarankan penggalian potensi nilai ke Aswajaan 

lainnya seperti istiqamah, amar makruf nahi mungkar dan lain sebagainya, 

sebagai daya dukung keterpilihan (elektabilitas) sekolah bagi masyarakat.     
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PEDOMAN WAWANCARA 

KEPADA GURU 

Fokus 1 Bagaimana Internalisasi Nilai Tawassuth dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme Pada Anak?  

1. Menurut Bapak, Bagaimana Upaya bapak Internalisasi Nilai Tawassuth dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak?  

2. Bagaimana muatan materi yang terdapat dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme 

Pada Anak dengan Internalisasi Nilai Tawassuth?  

3. Bagaimana pandangan bapak terkait muatan materi yang terdapat dalam 

pencegahan Sikap Ekstrimisme Pada Anak jika dikorelasikan dengan nilai 

Tawassuth?  

 

Fokus 2 Bagaimana Internalisasi Nilai Tasamuh dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme Pada Anak?  

1. Menurut Bapak, Bagaimana Upaya bapak dalam Internalisasi Nilai Tasamuh 

dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak?  

2. Bagaimana muatan materi yang terdapat dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme 

Pada Anak jika di integrasikan dengan Internalisasi Nilai Tasamuh?  

3. Apakah ada indikator lain sebagai upaya dalam Internalisasi Nilai Tasamuh 

dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak?  

4. Menurut bapak bagaimana metode Bapak dalam Internalisasi Nilai Tasamuh?  

 

Fokus 3 Bagaimana Internalisasi Nilai Tawazun dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme Pada Anak?  

1 Menurut Bapak, Bagaimana Upaya bapak dalam Internalisasi Nilai Tawazun 

dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak?  

2 Apa yang bapak lakukan sebelum melaksanakan Internalisasi Nilai Tawazun 

dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak? 

  

LAMPIRAN 1 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Kegiatan Observasi Mengumpulkan Data tentang:   

  

 

1. Kondisi kegiatan pencegahan sikap ekstrimisme 

2. Aktivitas guru dan siswa dalam pencegahan sikap ekstrimisme di sekolah 

3. Perilaku siswa MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang dalam mengikuti 

kegiatan pencegahan sikap ekstrimisme di sekolah 

4. Kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pencegahan sikap 

ekstrimisme 

5. Internalisasi Nilai Aswaja dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme Pada Anak 

di MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang  

  

LAMPIRAN 2 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Nama Informan : Hosnawiyah 

Jabatan : Guru Aswaja 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Topik Wawancara : Internalisasi Nilai tawasuth wal i‟tidal 

(moderat) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah 

Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana konsistensi amaliah Nilai 

tawasuth wal i‟tidal (moderat) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 

Informan : 1. Kalau berkaitan amaliah, materi kita sampaikan jika 
waktu menyukupi kita lanjutkan dengan praktik. Ibadah 
atau ubudiyah. Kebetulan di sini ada progam selain kelas 
456, pada kelas 123 juga ada kegiatan ubudiyahnya 
maka kita komparasikan. Yang sebelumnya materi 
ubudiyah secara umum, kita lanjutkan di kelas 456 
kemudian dikomparasikan dilanjutkan ke kls 4,5, dan 6. 
Pembiasaan ubudiyah mulai dari kelas 1, 2, dan 3, 
mungkinkan menyampaikan dasar ubudiyahnnya di 
kelas 4, 5, dan 6. Diperjelas, kalau sebelumnya anak-
anak hanya praktik saja dikelas 1, 2, dan 3, tidak tau 
maksut dan tujuannya, dasarnya diambilnya dari mana 
anak-anak belum tahu. Baru di kelas 4 itu kita 
perkenalkan dasar kenapa kita sholat. Kemudian kenapa 
kita sholat tarawih sekian rokaat itu dasarnya diambil di 
buku materi kelas 4 awal. Mentaukidi praktik ibadah. 
Betul.yang kita lakukan itu ada dasarnya. 

2. Pembelajaran bervariasi. Ada ritual ibadah ada 
pembelajaran di kelas. Pembiasaan solat berjamaah dan 
wiridnya. Untuk mengontrol di rumah, Sampai saat ini 
belum terlaksana secara maksimal. Selama ini 
mengupayakan efektifitas komunikasi melalui WA. 
Supaya Mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan 
ritual ibadah sesuai yang diajarkan di sekolah 

LAMPIRAN 3 
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Nama Informan : Abbas Azizillah  

Jabatan : Siswa kelas IV 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
Topik Wawancara : Internalisasi Nilai tawasuth wal i‟tidal 

(moderat) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah 

Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut Adik, Bagaimana konsistensi amaliah Nilai 

tawasuth wal i‟tidal (moderat) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 

Informan : saya sholat tarawih 20 rakaat. Karena yang saya ketahui 
َصالَجُ  َٚ ًِّ ١ٌٍٍََْح   ْٟ ُو َْ َسْوَعحً تَِعْشِش ذَْس١ٍِّْاٍَخ فِ ْٚ َٟ ِعْشُش ِ٘ َٚ َذج    َؤوَّ ُِ ٠ِِْٚر سٕح  اٌرََّشا

ا َِ اْزرَِساتاً ُغفَِش ٌَُٗ  َٚ أاً  َّ َْ إ٠ِْ َيا َِ ََ َس ْٓ لَا َِ َْ ٌَِخثٍَش  َيا َِ ْٓ َس ِِ    ِٗ ْٔثِ ْٓ َر ِِ  ََ ذَمَذَّ
ُْ ذَِصرَّ  ٍح ٌَ َّ َْٕٙا تِرَْس١ٍِْ ِِ ْٛ َصٍَّٝ أَْستًَعا  ِٓ فٍََ ًِّ َسْوَعر١َْ ْٓ ُو ِِ  ُُ ٠َِدُة اٌرَّْس١ٍِْ َٚ . (Shalat 
Tarawih hukumnya sunnah, 20- raka‟at dan 10 salam pada 
setiap malam di bulan Ramadlan. Karena ada hadits: 
Barangsiapa Melaksanakan (shalat Tarawih) di malam 
Ramadlan dengan iman dan mengharap pahala, maka 
dosanya yang terdahullu diampuni. Setiap dua raka‟at harus 
salam.) 
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Nama Informan : Siti Aisah, S.Ag  

 Jabatan : Waka Kurikulum 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
Topik Wawancara : Internalisasi Nilai tawasuth wal i‟tidal 

(moderat) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah 

Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana Proporsi teks dan konteks 

Nilai tawasuth wal i‟tidal (moderat) dalam Mencegah Sikap 

Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang? 

Informan : Dalam menanamkan nilai moderat kami menyampaikan 
kepada siswa semua itu dilakukan oleh umat Islam, menurut 
pilihan masing-masing. Jangan pernah menyalahkan. 
Mereka punya dasar. Namun kami dari maarif mengarahkan 
ke anak kebenaran itu ada. Masing-masing ada dasarnya ada 
dalilnya. Tetap di sini kami sampaikan sesuai dg kami. Tapi 
tetap kami sampaikan bahwa keberagaman itu ada dan ada 
dasarnya. 



 

1 
 

 

Nama Informan : Hosnawiyah, S.Pd.I 

Jabatan : Guru Aswaja  

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 09.30 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tasammuh (toleran) dalam Mencegah 

Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 
 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana Sikap menerima, 

menghargai perbedaan akidah dan amaliah Nilai 

Tasammuh (toleran) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme 

di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 

Informan : Penanaman sikap tasammuh yang coba dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang adalah dengan memberikan penjelasan tentang 

perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka. Salah 

satu contoh tentang sholat tarawih. Peserta didik yang telah 

menerima penjelasan dan pembiasaan bahwa mereka 

melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Peserta 

didik selain menerima materi, juga mengamati sekeliling 

mereka. Ketika mereka melihat perbedaan berkenaan 

dengan apa yang mereka terima di sekolah dan di rumah, 

mereka pasti akan mengkomparasikannya. Guru di sekolah 

berusaha menjelaskan bahwa masing-masing perbedaan 

(bilangan rakaat sholat tarawih) memiliki dasarnya masing-

masing yang harus tetap dihargai. 
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Nama Informan : Siti Aisah, S.Ag 

Jabatan : Waka Kurikulum 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tasammuh (toleran) dalam Mencegah 

Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 
 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana Sikap menerima, 

menghargai perbedaan akidah dan amaliah Nilai Tasammuh 

(toleran) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Informan : 1. upaya kami menanamkan sikap toleran adalah dengan 
meyampaikan Ketika ada musyawarah diskusi yang 
didalamnya terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. 
Perbedaan itu sudah pasti ada. 

2. Perbedaan membawa hikmah yang luar bisasa. 
Kebenaran tidak mutlak milik kita. Tetapi tetap kita 
berkeyakinan apa yang kita lakukan adalah benar tanpa 
menyalahkan orang lain. 
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Nama Informan : Shodiqin  

Jabatan : Guru 

Hari/Tanggal : Senin, 17 Januari 2022 

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tasammuh (toleran) dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut Bapak, Bagaimana Sikap menerima, 

menghargai perbedaan akidah dan amaliah Nilai Tasammuh 

(toleran) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Informan : 1. Dengan menghargai dan menerima perbedaan pendapat 
dalam proses pembelajaran. Mengajarkan pada anak apa 
itu perbedaan dan bagaimana menghadapi perbedaan 
tersebut, dan dalam perwujudannya guru tidak hanya 
menyampaikan teori akan tetapi memberi contoh baik 
berupa perbuatan ataupun tingkah laku kepada anak 
bagaimana toleransi itu sebenarnya. 

2. Menanamkan sikap dan nilai kepada anak dalam 
pembelajaran harus berangkat dari apa yang dicontohkan 
kemudian disampaikan oleh guru. Pun dengan sikap 
berimbang,,guru mengajarkan dan mencontohkan 
tentang sikap adil dan berimbang saat menemukan 
perbedaan. 

 

 

 

  



4 

Nama Informan : Abbas Azizillah  

Jabatan : Siswa Kelas IV 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022  

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tasammuh (toleran) dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin 

Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut adik, Bagaimana Sikap menerima, 

menghargai perbedaan akidah dan amaliah Nilai Tasammuh 

(toleran) dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah 

Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Informan : Menghargai pendapat dan kepercayaannya. Islam agama 
mulia yang sejak awal mengajarkan toleransi 
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Nama Informan : Hosnawiyah, S.Pd.I 

Jabatan : Guru Aswaja 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022 

Pukul : 09.30 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tawazun (berimbang) dalam Mencegah 

Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 
 
 

 

Peneliti 
 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana Internalisasi Nilai Tawazun 

(berimbang) terhadap perbedaan suku, agama, keyakinan, 

dan kelas sosial dalam Mencegah Sikap Ekstrimisme di 

Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang? 

Informan : 1. Melalui contoh dan peneladanan. Menjadi guru aswaja 

tidak mudah, apalagi menghadapi zaman seperti ini. 

Saya sendiri aslinya ngajar SKI. Masih ada korelasinya. 

Tidak sulit untuk mengajarkan pengetahuan. Yang agak 

susah adalah peneladanan. 

2. Bagaimanapun juga cara hidup di kota dan desa tidak 

sama.memberikan contoh kepada anak di desa dan kota 

itu berbeda. Jika anak kota masih cukup sulit diberikan 

peneladanan. Mereka masih bersikap manja. Kalau di 

kampung, jika diberi peneladanan, seolah-olah mereka 

langsung diamalkan. (Sami‟na).  

3. Kalau di kampung bisa langsung menerapkan 

pendidikan ala pesantren. Jika di lingkungan kota butuh 

pembiasaan dan butuh inovasi dari guru. Sosionya 

berbeda, kulturnya berbeda. Tantangannya di ada sana. 

Sama dengan guru agama. Walau sama-sama madrasah, 

di kota dan desa tidak sama. 

4. Jika keluarganya sudah berkultur nahdiyyin tidak 

susah, kalua yang lain ya masih perlu inovasi lain. 

Masa covid 19 ini ada positifnya.melalui gruping wali 

murid. Wali murid yang dulu kurang inten komunikasi 

dengan sekolah. Setelah masuk zona covid ini, 

perhatian mereka dan intensitas komunikasi dengan kita 

menjadi luar biasa. 

5. Lebih banyak bertanya tentang aswaja ketimbang SKI. 

Ini tantangan lagi. Menuntut saya sebagai guru aswaja 

untuk belajar lagi. Karena yang ditanyakan wali murid 

bisa melampuai materi yang diajarkan kepada peserta 

didik. 
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Nama Informan : Siti Aisah, S.Ag 

Jabatan : Waka Kurikulum 

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022 

Pukul : 09.30 WIB 

Tempat Wawancara : MI Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang 

Topik Wawancara : Internalisasi Nilai Tawazun (berimbang) dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ainul Yaqin Jatiroto 

Lumajang 
 
 

 

Peneliti 

 

: 
Menurut Ibu, Bagaimana Internalisasi Nilai Tawazun 

(berimbang) berpendapat dan bertindak sesuai porsi dalam 

Mencegah Sikap Ekstrimisme di Madrasah Ibtidaiyah 

Maarif Ainul Yaqin Jatiroto Lumajang? 

Informan : 1. Bukan hanya guru aswaja saja yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai yang 

disebutkan tersebut. Moderat, toleransi dan berimbang. 

Kami mengarahkan mengajarkan kepada murid harus 

bener-bener kita jalankan sesuai sunnah rasul. 

2. Ketika ada fenomena ekstrimisme, kami menmberikan 

penjelasan bahwa hal tersebut keliru dan tidak boleh 

dicontoh. Hanya sebatas itu. Tidak sampai tidakan 

(action) bagaimana menangkal ekstrimisme. Masih 

sebatas memberikan pengertian dan pemahaman. 

3. Sikap seimbang di pahamkan sebagai Sikap harus 

menghargai siapapun yang berbeda darikita. Tidak bisa 

kita merasa paling benar kemudian menyalahkan orang 

lain. Agama kita dipandang banyak dikecam barat 

karena ada teroris. Padahal itu kan ulah segelintir orang 

saja. Pada intinya yang demikian itu tidak diajarkan 

Islam. Itu yang selalu kami sampaikan kepada anak-

anak. 
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KURIKULUM ASWAJA DAN KE-NU-AN 

TINGKAT MI/SD 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 2013 

MADRASAH IBTIDAIYAH AINUL YAQIN JATIROTO LUMAJANG 

 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SD/MI 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlakul karimah, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, 

sekolah, dan tempat bermain.  
 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain.  
 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif 

dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai 

dengan yang ditugaskan kepadanya.  
 

 

 

 

 

KOMPETENSI INTI (KI) SD/MI 

Kompetensi Inti  

Kelas IV  

Kompetensi Inti  

Kelas V  

Kompetensi Inti  

Kelas VI 

Menerima, menjalankan dan 

menghargai ajaran agama 

Islam Ahlussunnah wal 

Jamaah 

Menerima, menjalankan dan 

menghargai ajaran agama 

Islam Ahlussunnah wal 

Jamaah 

Menerima, menjalankan dan 

menghargai ajaran agama 

Islam Ahlussunnah wal 

Jamaah 

Menunjukkan perilaku jujur 

(as-shidqu), dapat dipercaya, 

setia dan menepati janji (al-

amanah wal-wafa bil „ahdi), 

adil (al-„adalah), tolong 

menolong (at-ta‟awun), 

konsisten (al-istiqomah), 

moderat dan percaya diri 

(at-tawasuth wal-i‟tidal), 

keseimbangan (at-tawazun), 

toleran (tasamuh), amar 

ma‟ruf nahi munkar dalam 

Menunjukkan perilaku jujur 

(as-shidqu), dapat dipercaya, 

setia dan menepati janji (al-

amanah wal-wafa bil „ahdi), 

adil (al-„adalah), tolong 

menolong (at-ta‟awun), 

konsisten (al-istiqomah), 

moderat dan percaya diri (at-

tawasuth wal-i‟tidal), 

keseimbangan (at-tawazun), 

toleran (tasamuh), amar 

ma‟ruf nahi mungkar  dalam 

Menunjukkan perilaku jujur 

(as-shidqu), dapat dipercaya, 

setia dan menepati janji (al-

amanah wal-wafa bil „ahdi), 

adil (al-„adalah), tolong 

menolong (at-ta‟awun), 

konsisten (al-istiqomah), 

moderat dan percaya diri (at-

tawasuth wal-i‟tidal), 

keseimbangan (at-tawazun), 

toleran (tasamuh), amar 

ma‟ruf nahi mungkar  dalam 
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berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru 

(ustadz dan kiai) dan 

tetangganya. 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru (ustadz dan kiai) 

dan tatangganya, serta cinta 

tanah air 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru (ustadz dan kiai) 

dan tatangganya, serta cinta 

tanah air 

Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Allah SWT 

dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah, di madrasah/sekolah, 

dan tempat bermain 

Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Allah SWT 

dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah, di madrasah/sekolah, 

dan tempat bermain  

Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di 

madrasah/sekolah, dan tempat 

bermain 

Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

santun, jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlakul 

karimah. 

Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

santun, jelas, sistematis, 

logis, dan kritis dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlakul karimah. 

Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

santun, jelas, sistematis, logis, 

dan kritis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlakul 

karimah. 
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