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MOTTO 
 

 َوَمآ اَْرَسْلٰنَك ِاَّلا َرْحَمًة لِّْلٰعَلِمْينَ 

 
Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi 

seluruh alam”. (Q.S Al-Anbiya’: 106)1 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya  



 

v 

 

PERSEMBAHAN 
 

Bismillahirrahmanirrahim saya persembahkan skripsi ini kepada: 

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Slamet Mulyono dan Ibu Nurmiyati atas 

dukungan, cinta dan kasih yang tak pernah padam, yang selalu mendo’akan 

dan telah mensuport saya sampai akhirnya saya akan menerima gelar S1 ini. 

2. Untuk yang terkasih, istriku “Athiqotut Tiba’iyyah” dan anakku “Abidah 

Madyaning Ratri”, terimakasih selalu memberikan semangat, perhatian,  

motivasi dan segala waktunya untuk menemaniku menyelesaikan skripsi ini. 

3. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk Kakak saya “Bagus Mukmin 

Hakim”, dan juga adik saya “Insan Nabil Mubarak”, yang selalu menghibur 

saya, sehingga atas supportnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

4. Untuk seluruh keluarga besar Bani Abdurrahman dan juga Bani KH. Syuhada’ 

Karomi, yang selalu memotivasi penuh untuk segera menyelesaikan skripsi 

ini. 

 

  



 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ  بِْسِم ّللٰاه

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

nikmat, taufik dan hidayahNya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah 

limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Peneliti menghaturkan rasa 

terimah kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, serta 

semua pihak yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat kepada peneliti 

dalam penyelesaikan skripsi ini, yakni kepada: 

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang 

membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.  

2. Prof. Hj. Mukni’ah selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang membantu 

kelancaran atas terselesainya skripsi ini.  

3. Dr. Rif’an Humaidi, M.Pd.I. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan arahannya dalam program 

perkuliahan yang kami tempuh. 

4. Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M. Ag. selaku Kordinator Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan arahan kepada kami. 



 

vii 

 

5. Dr. Koirul Faizin M. Ag.  selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan 

waktu dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN KHAS Jember 

dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya 

kepada penulis, sehingga mampu menambah pengetahuan dan wawasan 

yang berguna dimasa yang akan datang. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik moril 

maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis memohon taufiq dan hidayah Nya 

semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan generasi 

penerus pejuang Agama Islam pada umumnya. Aamiin amin ya Robbal’alamin. 

 Jember, 04 Juli 2022 

 

Hilmi Fadil Aziz 
NIM. T20151392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

viii 

 

ABSTRAK 

Hilmi Fadil Aziz, 2022: Internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui Mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Kependidikan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember  

 

 Dalam moderasi beragama ada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, kesantunan, 

dan persaudaraan. Ekspresi keagamaan diungkapkan dengan santun, dan agama 

menekankan persaudaraan. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang 

paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia terutama di Fakultas 

Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Jember. Penanaman nilai-nilai islam rahmatan lil’alamin 

menjadi penting agar diajarkan di perguruan tinggi seperti di Institut Agama Islam Negeri 

Jember, dengan menyediakan mata kuliah Islam Nusantara sebagai media penyampai 

dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin. 

 Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana cara menginternalisasi nilai-

nilai Islam Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember?. 2) 

Bagaimana hambatan dan peluang internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan 

(FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember? 

 Tujuan penelitian ini 1) Mengetahui internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK Institut Agama Islam Negeri 

Jember. 2) Mengetahui hambatan dan peluang dalam menanamkan nilai-nilai Islam 

Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK Institut Agama Islam 

Negeri Jember. 

  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah field research, Penelitian studi kasus ini bertujuan 

untuk mengetahui secara langsung proses internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan lil 

‘alamiin di fakultas tarbiyah ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember serta 

peluang dan hambatan yang telah dialami. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. 

Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. 

Hasil penelitian ini adalah dalam proses internalisasi nilai Islam Rahmatan Lil ‘aalamin 

dalam mata kuliah Islam Nusantara, dosen pengampu melaksanakannya melalui 

pembelajaran di dalam kelas. Dosen pengampu menggunakan beberapa metode seperti: 

ceramah, penugasan, presentasi, dan diskusi. Karena hal ini bertujuan untuk 

memahamkan dan mendoktrin mahasiswa tentang nilai Islam Rahmatan Lil ‘aalamin. 

Adapun pada fokus penelitian yang kedua, dosen pengampu dihadapkan dengan beberapa 

hambatan, diantaranya latar belakang pendidikan sebelum jenjang kuliah dan pemahaman 

keislaman yang berbeda. Untuk peluang yang akan didapat dalam proses internalisasi ini 

adalah ada nilai positif di kalangan masyarakat karena para alumni diharapkan 

memberikan edukasi keislaman yang santun dan damai sehingga dapat di terima oleh 

semua kalangan. 

 

Kata Kunci: Islam, Rahmatan Lil ‘aalamin, internalisasi, Nilai-nilai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

G. Latar Belakang 

Istilah Islam kãffah diangkat dari kata   ادخلوا ىف السلم كافة yang berarti 

masuklah kalian dalam Islam secara kãffah. yang dipakai juga untuk arti 

agama Islam atau syariat Islam.
2
 Sedangkan kata ةفاك berasal dari kata kaff 

yang berarti telapak tangan, atau kaffa yang berarti menghambat sesuatu 

dengan tangan.
3
 Al-Qur‟an menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus tiada 

lain kecuali untuk kãffatan bagi manusia, yaitu sebagai penghambat mereka 

dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. 

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Dimana ajarannya 

diperuntukkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Ajaran Islam dapat 

berpengaruh bagi umat manusia dalam segala ruang lingkupnya, tidak 

memandang ras, suku, warna kulit maupun kebangsaan. Mayoritas umat 

manusia sebagai penduduk dunia mempunyai perbedaan latar belakang ruang 

dan waktu memiliki hubungan yang relevan antara ajaran Islam terhadap 

segala segi kehidupan manusia saat ini. Sebagaimana misi ajaran Islam sendiri 

bersifat universal yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat 

universal ajaran Islam ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-

Ahzab (21) 

 

                                                           
2
 Ahmad Musthafa al- Maraghi, Tafsir al- Maraghi, (Bayrut: Dar AlKutub al-Ilmiyah, 

2006), 281-282. 
3
 Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin al- Suyuti, Tafsir al-Qur‟an alKarim, (Surabaya: 

Darul Abidin, 2009), 31.    
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Artinya:  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah. 

 

Berbicara tentang Islam Nusantara adalah berbicara tentang bagaimana 

Islam  Sebagai ajaran normatif diamalkan dan diistifadah dalam “bahasa-

bahasa ibu” penduduk nusantara.Jadi sebutan Nusantara bukan menunjukkan 

sebuah teritori, tapi sebagai paradigma pengetahuan, kerja-kerja kebudayaan 

dan juga kreatifitas intelektual. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara 

sebagai sebuah risalah hidup yang memiliki corak dan warna kehidupan yang 

khas. Hal tersebut diajarkan oleh pengemban dakwah yang memiliki 

kesadaran penuh atas amanah Allah yang dibebankan kepada setiap muslim 

merupakan awal penyebaran dan perkembangan risalah Islam di wilayah 

Nusantara
4
 

Penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara terjadi melalui 

sistem perdagangan yang di mana para pedagangnya juga berperan sebagai 

pengemban dakwah Islam. Serta peran aktif kekhilafahan Utsmany yang 

mengirimkan para pengemban dakwah untuk masuk ke Nusantara, sehingga 

pengaruh risalah Islam menyebar luas ke seluruh Nusantara.
5
 Banyak teori 

yang menjelaskan mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, baik mengenai 

asal-usul, waktu, dan para pembawanya. Paham seperti ini yang nantinya akan 

                                                           
4
 Achmad Syafrizal, “Sejarah Islam Nusantara,” Islamuna Jurnal Studi Islam 2, No.2 

(Desember 2015):235-253.  
5
 Khoirurrijal, “Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme 

Agama,”AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 22, No.1 (Juni 2017):77-102. 
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mengakibatkan perpecahan antar umat muslim bahkan masyarakat Indonesia. 

Padahal sejatinya, Indonesia merupakan Negara yang dipenuhi dengan 

keragaman mulai dari keragaman ras, budaya, etnis, suku bahkan juga 

keragaman dalam agama. Seharusnya, keberagaman ini menjadi salah satu 

harta yang dimiliki Indonesia dalam bingkai Islam yang Rahmatan Lil’alamin 

bukan malah menjadi senjata perpecahan yang akan merobohkan bangunan 

kokoh kesatuan dan persatuan di Indonesia ini. 

Terdapat teori yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke 

Indonesia telah terjadi sejak masa-masa awal perkembangan Islam di sekitar 

abad ke-7 M/ 1 H, dan langsung dari Arab atau Persia. Namun, ada pula yang 

mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 M/5 H. 

Bahkan ada yang berpendapat islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M 

dan berasal dari Gujarat atau India. Agama Islam masuk Indonesia secara 

periodik, tidak sekaligus.
6
 

Terdapat beberapa cara yang dipergunakan dalam penyebaran islam di 

Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan 

tasawuf. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal 

sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal 

abad masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan 

Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat 

nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang 

menjadi titik perhatian, terutamakarena hasil bumi yang dijual di sana menarik 

                                                           
6
 Luqman Nurhisam and Mualimul Huda, “Islam Nusantara: A Middle Way?,” Qudus 

International Journal of Islamic Studies 1, No.2 (Desember 2016):167-177. 
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bagi parapedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan 

India.
7
 

Pelabuhan-pelabuhan penting Sumatera dan Jawa antara abad ke1 dan 

ke 7 sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri Aceh, Barus dan 

Palembang di Sumatera. Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.
8
 Mereka yang 

datang ke Indonesia bertujuan berdagang sekaligus menyebarkan agama 

yangmereka anut yaitu Islam. Meluas dengan cepatnya risalah Islam di 

Nusantara yang diemban oleh para pengemban dakwah dikarenakan 

penggunaan ushlub(teknik) penyebaran Islam melalui pendekatan kebudayaan 

lokal.
9
 

Retorika Islam Nusantara dibuat untuk menyempurnakan ikhtiar 

wacana NU dalam menjalankan fikih sesuai dengan kondisi masyarakat 

Nusantara. Menghimbau keterlibatan pemikir elit intelektual NU (Kiai, 

Sesepuh, Kader Cendikiawan dari praktisi pendidikan NU, serta badan 

otonom NU) untuk merumuskan pendidikan Islam Nusantara sebagai konsep 

ideal bangunan Islam Nusantara yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Menjelaskan kepada para penolak Islam Nusantara bahwa Islam 

Nusantara mendukung pengalaman Islam dalam ekspresi budaya lokal. 

Menjelaskan fakta sejarah Islam Nusantara yaitu rangkaian bukti sejarah 

kiprah Islam Nusantara oleh Wali Songo, Ulama, dan pesantren. HTI 

                                                           
7
 Alma’arif, “Islam Nusantara: Studi Epistemologis Dan Kritis,” Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman 15, No.2 (Mei 2015): 265-291. 
8
 Khabibi Muhammad Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal,” 

SHAHIH :Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, No.1 (Juni 2016): 1-12 
9
 Mahbib, “Apa Yang Dimaksud Dengan Islam Nusantara?”| NU Online, diakses 20 Mei 

2021, https://www.nu.or.id/nasional/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara-QloHO 

https://www.nu.or.id/nasional/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara-QloHO
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menunjukan bahwa konsep Islam Nusantara yang menisbatkan kepada 

Walisongo merupakan kedok untuk menutupi wajah sekular Islam Nusantara.  

Istilah Islam Nusantara merupakan reinkarnasi dari istilah "Islam 

Liberal", "Islam Moderat", "Islam Indonesia" karena berbagai label tersebut, 

telah dianggap gagal oleh pengusungnya, dan tidak laris lagi di kalangan 

masyarakat. Sehingga dimunculkan istilah baru, yaitu Islam Nusantara. Islam 

Nusantara hampir mirip dengan Islam liberal, dipropagandakan oleh kelompok 

Islam liberal di dunia pendidikan tinggi, dengan nada kebanggaan. Namun 

sebaliknya, tidak bangga menyuarakan opini penegakkan syariah Islam. Oleh 

karena Islam Nusantara menegasi penegakan syariah Islam, maka HTI 

berkepentingan untuk menegasi retorika Islam Nusantara. 

Islam Nusantara adalah Islam NU yang relevan dengan NKRI, dimana 

santri berperan sebagai pelopor Islam Nusantara, untuk menyebarluaskan 

proyek akademik, budaya, dan peradaban, yang dikuatnya dengan berdiri 

perguruan tinggi NU dalam satu nama, yaitu Perguruan Tinggi Islam 

Nusantara, dan selalu mengkontekstualisasikan dalam gerak sejarah, sehingga 

melahirkan sistem ilmu pengetahuan yang berwatak dan berkarakter sosial-

nusantara; mendorong tindakan emansipatif sebagai tugas pencerdasan, 

humanisasi, dan kesejahteraan sosial, serta representasi dari rahmatan lil 

'alamin. Sementara itu, klaim dalam teks HTI, Islam Nusantara adalah upaya 

memecah belah umat, membangkitkan ashabiyah, dan membendung khilafah. 

Aliran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ini pola organisasinya 

mengikuti paham Islam transnasionalisme. Islam transnasionalisme sendiri 
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merupakan suatu gerakan di mana secara garis besar mempunyai ciri ideologi 

dengan tidak lagi menganut konsep kenegaraan dan memiliki kecenderungan 

atau orientasi yang hanya bertumpu pada konsep ideologi demi kemaslahatan 

umat. Gerakan islam ini Tentunya juga membawa beberapa dampak terutama 

pada aspek kehidupan bernegara di mana seringkali kelompok ini sangat anti 

toleransi dan memaksakan pendapat serta apa yang dianggapnya benar untuk 

kelompok lain.  

Fenomena ini sudah banyak merebak di wilayah negara Indonesia 

dengan banyaknya kejadian yang yang berakhir dengan tindakan kekerasan 

atau bahkan perpecahan kelompok. Gerakan ini tidak hanya merbak di 

spektrum masyarakat akan rumput akan tetapi bahkan memapar dalam banyak 

spektrum lain di masyarakat. Seperti halnya Kementerian hingga lembaga 

BUMN bahkan pada ranah perguruan tinggi. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan oleh Badan Intelijen Negara yang menyatakan bahwa terdapat lebih 

dari 7 perguruan tinggi negeri besar di Indonesia yang mana hampir 39% 

civitas akademiknya tertarik atau bahkan mengikuti gerakan ini.
10

  

Hal tersebut tentunya sangat berbahaya terhadap keutuhan NKRI 

mengingat gerakan ini cenderung untuk tidak toleran dengan paham lain dan 

memaksakan kehendaknya. Yang mana hal tersebut tentunya bertentangan 

dengan ideologi bangsa dan kebhinekaan negara serta kondisi masyarakat 

                                                           
10 Arif Mujayanto, “Bahaya Radikalisme Terhadap Keutuhan NKRI” Antara News, 

diakses 5 Juli 2022, https://www.antaranews.com/berita/775125/bahaya-radikalisme-
terhadap-keutuhan-nkri  

https://www.antaranews.com/berita/775125/bahaya-radikalisme-terhadap-keutuhan-nkri
https://www.antaranews.com/berita/775125/bahaya-radikalisme-terhadap-keutuhan-nkri
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Indonesia yang sangat majemuk dan terdiri dari beragam agama dan suku 

bangsa. 

Fenomena lain dari gerakan ini yang seringkali memaksakan kehendak 

juga seringkali membawa dampak dengan munculnya perpecahan dan juga 

tindakan kekerasan seperti halnya proses sweeping warung-warung makanan 

yang menjalankan aktivitas usahanya ketika bulan puasa,  bahkan hingga 

dalam kontraksi perpolitikan yang mana menimbulkan kericuhan ketika 

sedang melakukan unjuk rasa hingga melempari gedung pemerintahan dengan 

batu maupun kotoran hewan.
11

 Bahkan yang lebih ekstrim gerakan ini dapat 

bermuara dengan adanya tindakan terorisme seperti pengeboman tempat-

tempat hiburan atau juga wilayah kantor Kepolisian yang mana hal tersebut 

tentunya dapat memecah belah umat dan juga merusak ketertiban dan 

perdamaian dalam kehidupan masyarakat 

Terkait Islam Nusantara sendiri, Menurut HTI Islam hanya satu. Selain 

itu, Islam bukan untuk bangsa Arab, tetapi agama samawi untuk seluruh 

manusia. Oleh karena itulah, Islam diklaim sebagai rahmatan lil alamin. 

Berdasarkan perbandingan antara klaim NU dan HTI terhadap Islam 

Nusantara, ternyata keduanya sama-sama mengunakan kata rahmatan lil 

alamin dalam cara pandang yang berbeda. Dalam cara pandang NU, Islam 

Nusantara adalah representasi dari rahmatan lil alamin, karena menggunakan 

                                                           
11 Falix Nathanie, “Jejak kekerasan FPI Tarik Ulur Izin dari Pemerintah,” Tirto, 

diakses 5 Juli 2022, https://tirto.id/jejak-kekerasan-fpi-tarik-ulur-izin-dari-pemerintah-
emBE   

https://tirto.id/jejak-kekerasan-fpi-tarik-ulur-izin-dari-pemerintah-emBE
https://tirto.id/jejak-kekerasan-fpi-tarik-ulur-izin-dari-pemerintah-emBE
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fikih Nusantara yang mempertimbangkan kemaslahatan di dalam Nusantara 

tanpa menegasikan karakteristik. 

Dengan Islam Nusantara, yang selalu mengkontekstualisasikan 

permasalahan umat dengan kajian sejarah Islam Nusantara, dipercaya dapat 

melahirkan sistem ilmu pengetahuan yang berwatak dan berkarakter sosial-

nusantara. Sehingga mendorong tindakan emansipatif sebagai tugas 

pencerdasan, humanisasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Islam 

Nusantara merupakan proyek Islam Nusantara akademik, budaya dan 

peradaban, menjadi representasi rahmatanlil 'alamin.  

Kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal ini adalah dengan 

mengeluarkan konsep moderasi beragama. Salah satu prinsip dasar dalam 

moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, 

misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, 

antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan 

komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad 

tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara 

masa lalu dan masa depan.  

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang 

dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang 

berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat 

sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) 

sepatutnya/tidak sewenangwenang. Kata “wasit” yang merujuk pada 

seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam 
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pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih 

berpihak pada kebenaran.  

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk 

menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak 

pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap 

seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap 

seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada 

keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang 

lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk 

cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan 

juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.   

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini 

diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjukNya dalam kehidupan. 

Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang 

lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai 

keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.  

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk 

memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan 

keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan 

bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang 

diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara 

menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi 

di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan 
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negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di 

setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah 

sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan 

justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.  

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling 

sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental 

moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. 

Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia 

memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan 

kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita 

wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. 

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata 

milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama 

dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan 

sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada 

satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau 

mengajarkan sikap berlebihan.  

Ajaran wasathiyah, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah 

satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, 

yakni: pertama bermakna tengahtengah; kedua bermakna adil; dan ketiga 

bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau 

tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengahtengah itu 

seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Contoh yang mudah 

dicerna dalam kehidupan seharihari adalah kata “wasit”. Ia merupakan 
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profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk 

selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, 

kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengahtengah di antara keborosan 

dan kekikiran.   

Dari sejumlah tafsiran, istilah “wasatha” berarti yang dipilih, yang 

terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak 

ekstrem, baik dalam halhal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga 

tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang 

di antara keduanya. Secara lebih terperinci, wasathiyah berarti sesuatu yang 

baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, 

ketika konsep wasathiyah dipraktikkan dalam kehidupan seharihari, orang 

tidak akan memiliki sikap ekstrem. 

Dalam berbagai kajian, ‘wasathiyat Islam’, sering diterjemahkan 

sebagai ‘justly - balanced Islam’,  ‘ the middle path’ atau ‘the middle way’ 

Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. 

Istilahistilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta 

jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama 

ini konsep wasathiyat juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat 

(tawassuth), toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), dan adil (i`tidal). Dengan 

demikian, istilah ummatan wasathan sering juga disebut sebagai ‘a just 

people’ atau ‘a just community’, yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.  

Kata wasath juga biasa digunakan oleh orangorang Arab untuk 

menunjukkan arti khiyar (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah 

orang yang wasath”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. 
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Jadi, sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan itu adalah sebuah 

harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap 

menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam 

berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk 

selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama 

ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan: 

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar 

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 

menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.
12

 Ayat tersebut mengindikasikan bahwa 

atribut wasathiyah yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus 

ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. 

Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut sebagai 

saksi (syahidan) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan 

nilainilai kemanusiaan. Karenanya, jika kata wasath dipahami dalam konteks 

moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, 

guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka 

menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai 

saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.  

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap 

moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap 

nilainilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin 

terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan 

                                                           
12

 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Semarang: Toha 

Putra, 2014),79. 
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ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal 

inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. 

sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini 

sebagai jalan terbaik.  

Di Indonesia, diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan 

melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi 

perbuatan. Pada era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi 

beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dengan selalu 

mengambil posisi di tengahtengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem 

dalam pemahaman dan praktik beragama. Sejak itu, Kementerian Agama 

mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang 

pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam 

membangun sumber daya manusianya. 

Salah satu pertimbangannya adalah karena keunikan Indonesia sebagai 

sebuah bangsa. Ia bukan negara agama, tapi semua aspek kehidupan 

seharihari, bermasyarakat dan bernegaranya tidak bisa lepas dari nilainilai 

agama, sehingga secara umum masyarakat Indonesia sangat relijius. 

Karenanya, meski bukan negara agama, pemerintah Indonesia, khususnya 

melalui Kementerian Agama, berusaha untuk menanamkan nilainilai luhur 

yang terkandung di dalam agama, agar menjadi inspirasi utama dalam 

membentuk karakter bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pemerintah 

memiliki visi untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan mental manusia 
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Indonesia, dengan berlandaskan pada pengetahuan dan agama secara 

berbarengan. Internalisasi nilainilai agama diharapkan dapat memperkokoh 

komitmen kebangsaan, bukan sebaliknya menggerogotinya, sehingga 

nilainilai yang ditanamkan itu harus bersifat inklusif, toleran, rukun, 

nirkekerasan, mau menerima perbedaan, serta saling menghargai keragaman. 

Inilah sesungguhnya pesan yang terkandung dalam moderasi beragama, yakni 

kembali pada esensi agama untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.  

Dalam moderasi beragama ada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, 

kesantunan, dan persaudaraan. Ekspresi keagamaan diungkapkan dengan 

santun, dan agama menekankan persaudaraan. Berbeda boleh, tapi tetap 

santun, saling empati. Substansi moderasi beragama sudah lama dipraktikkan 

oleh masyarakat di seluruh nusantara dan telah menjadi kearifan lokal yang 

berfungsi sebagai mekanisme dalam mengelola keragaman. 

Intinya, kearifan lokal yang bersumber dari nilainilai agama sebagai 

khazanah warisan para leluhur dan juga telah terbukti mampu menyelesaikan 

konflik-konflik keagaman sejak dahulu kala. Moderasi beragama adalah 

nilainilai fundamental yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di 

nusantara. Nilai ini ada di semua agama, karena semua agama pada dasarnya 

mengajarkan nilainilai kemanusiaan yang sama.  

Sebagai Menteri Agama, dengan visi moderasi beragama, Lukman 

Hakim Saifuddin tidak hanya menyisipkannya dalam setiap pidatonya 

melainkan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar 

menerjemahkannya ke dalam berbagai program. Ia juga menginisiasi dialog 
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intens kaum agamawan, budayawan, akademisi, dan kaum milenial agar 

tercipta harmoni dan saling pengertian. 

Di sisi lain penanganan yang tepat yaitu dengan memberikan 

penanaman nilai-nilai islamrahmatan lil’alamin untuk menghentikan 

pergerakan paham-paham yang keluar dari identitas bangsa Indonesia sendiri. 

Sebab derasnya arus modernitas dikhawatirkan  berdampak pada terkikisnya 

rasa kecintaan terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan. Agar eksistensi nilai 

luhur itu tetap kokoh, maka kepada generasi penerus bangsa perlu ditanamkan 

rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Upaya menggelorakan semangat 

nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai 

fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, 

upaya nation and character building ini bukan hanya untuk masyarakat luas 

pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal.
13

 

Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah 

pencegahan yang dimulai dari  dunia pendidikan di sekolah maupun perguruan 

tinggi dengan memberikan pengajaran khusus dalam satu mata pelajaran 

diharapkan para penerus bangsa tetap kokoh menghadapi problematika 

perpecahan yang semakin kompleks. Penanaman nilai-nilai islam rahmatan 

lil’alamin dapat diajarkan di perguruan tinggi seperti di Institut Agama Islam 

Negeri Jember, dengan menyediakan mata kuliah Islam Nusantara sebagai 

media penyampai dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin. 

Islam Nusantara merupakan paham dan praktik keislaman di bumi nusantara 

                                                           
13

 Bunyamin Maftuh, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan,” Jurnal EDUCATIONIST 2, No. 2 (Juli 2008), 134-139. 
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sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya 

setempat.
14

 

Prof. Dr. H. Babun Suharto selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Jember, mengatakan bahwa Institut Agama Islam Negeri  Jember 

memantapkan diri untuk berkonsentrasi mengembangkan pemahaman Islam 

Nusantara. Sebab, Islam Nusantara sangat cocok diterapkan  di Indonesia yang 

dihuni oleh beragam pemeluk agama, suku, ras dan  budaya. Indonesia yang 

penduduknya majemuk membutuhkan konsep pemahaman Islam yang elegan, 

yang dapat mengayomi semua warganya. Menurutnya, konsep Islam 

Nusantara masih perlu terus disosialisasikan dan dikembangkan. Sebab, 

tenyata masih ada yang kurang paham terhadap Islam Nusantara, sehingga 

menimbulkan prasangka yang kurang bagus terkait konsep yang digagas 

Nahdlatul Ulama itu. Akibatnya Islam Nusantara tidak diterima di sejumlah 

tempat.  

Prof. Babun menjelaskan bahwa Islam Nusantara tidak ada bedanya 

dengan pemahaman Islam secara umum dengan ciri utama tawassuth, tawazun 

dan i’tidal. Hanya dalam praktek amalan, kearifan lokal diakomodir. Intinya, 

Islam dihadirkan sebagai agama yang rahmatal lil’alamin. Tidak ada yang 

beda, tahlilan, yasinan, dari dulu juga ada. Itulah (kearifan lokal) yang kita 

maksud.
15
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Susanto, Edi, and Karimullah Karimullah. "Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodatif 

terhadap Budaya Lokal." Al-Ulum 16.1 (2016): 56-80. 
15

 Aryudi AR, “Iain Jember Mantapkan Pengembangan Islam Nusantara” NU Online, 

diakses 20 Mei 2021, https://www.nu.or.id/daerah/iain-jember-mantapkan-pengembangan-islam-

nusantara-7AvGI.  
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https://www.nu.or.id/daerah/iain-jember-mantapkan-pengembangan-islam-nusantara-7AvGI


 

 
 

17 

Untuk itu UIN Jember yang berusaha untuk memantapkan diri 

sekaligus berfokus terhadap pengembangan pemahaman Islam nusantara 

sekaligus merespon adanya gerakan Islam transnasionalisme mencoba 

melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dan juga melakukan 

pencegahan terhadap gerakan tersebut salah satunya dengan memberikan mata 

kuliah wajib yaitu mata kuliah Islam nusantara untuk memberikan pemahaman 

kepada para civitas akademika khususnya para mahasiswa agar memiliki 

paham keagamaan yang toleran sesuai dengan karakter bangsa dan  sebagai 

tindakan untuk menghapus indikasi adanya paparan gerakan Islam 

trannasionalisme diwilayah kampus sekaligus untuk membentuk seorang 

muslim yang rahmatan lil alamin. 

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai proses penanaman nilai Islam Rahmatanlil’alamin di FTIK 

Institut Agama Islam Negeri Jember kepada para mahasiswa dan alumni 

sehingga para mahasiswa mampu berbaur bersama masyarakat dengan tetap 

menjalankan nilai-nilai Islam Rahmatanlil’Alamin sebagai suatu pedoman 

hidup bermasyarakat. 

H. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka focus masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Kependidikan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember? 
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2. Bagaimana hambatan dan peluang internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Kependidikan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember? 

I. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dengan judul “Internalisasi Nilai-nilai Islam 

Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Jember 

adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK Institut Agama Islam Negeri 

Jember. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam menanamkan nilai-nilai 

Islam Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK 

Institut Agama Islam Negeri Jember. 

J. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun teoritis, adapun manfaat dari menelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Manfaat Teoritis 

Penenlitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan 

mengenai penanaman nilai-nilai Islam Rahmatanlil’alamin melalui mata 

kuliah Islam Nusantara. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara. Serta juga menambah wawasan 

penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk melakukan penulisan karya 

ilmiah dalam penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

juga dapat menambah literatur kepustakaan di IAIN Jember dalam 

mengembangkan tradisi pemikiran. Serta dapat menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang, utamanya yang memiliki 

fokus kajian Islam Rahmatanlil’alamin. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan untuk menambah 

wawasan dan informasi bagi masyarakat luas terutama pada kajian 

Islam Rahmatanlil’alamin. 

K. Definisi Istilah 

Untuk menghindari persamaan penafsiran terhadap istilah yang sering 

digunakan, maka peneliti memberi batasan terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, adapun batasan istilah, adalah: 
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1. Internalisasi 

Internalisasi/in·ter·na·li·sa·si/ n. 1 penghayatan: proses—falsafah 

negara secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, penatar-an, dan 

sebagainya. 2  penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai 

sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin 

atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. 

Sedangkan internalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu usaha yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri Jember dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam Rahmatanlil’alamin kepada para mahasiswa 

melalui mata kuliah Islam Nusantara.  

2. Nilai 

Menurut KBBI, nilai adalah taksiran untuk manusia sebagai 

pribadi yang utuh dan berhubungan dengan akhlak, yang berkaitan dengan 

konsep benar salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat tertentu.
16

 

Menurut Kluckhohn nilai adalah sebuah konsep dari apa yang diinginkan 

dan mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan terhadap cara 

dan juga tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian nilai dalam 

penelitian ini adalah ajaran atau paham yang ditanamkan dan disepakati 

bersama oleh suatu kelompok masyarakat dan berimplikasi pada tindakan 

keseharian. Sedangkan dalam penelititan ini definisi nilai yang dimaksud 

adalah makna yang terkandung dalam materi Islam Nusantara yang 

mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan sehari-hari. 

 

                                                           
16

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), 783. 
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3. Islam Rahmatan Lil Alamin 

Menurut Ismail Yahya, ketua lembaga LP2M IAIN Surakarta 

mengatakan bahwasannya  secara Bahasa kata Islam berasal dari Bahasa 

Arab Salama atau Salima yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan 

operlindungan. Oleh karena itu istilah Islam Rahmatan Lil’alamin terdiri 

atas dua kata rahmat yang berarti kasih sayang dan ‘alamin yang berarti 

seluruh alam. Istilah tersebut sebagaimana tercantum dalam QS. Al-

Anbiya ayat 107 

Sedangkan pengertian Islam Rahmatan Lil’alamin pada penelitian 

ini adalah suatu paham atau ajaran yang ditujukan untuk semua umat. 

Terutama masyarakat Indonesia yang dapat diterima, baik berbeda secara 

ras, bangsa, suku, budaya, aliran, dan organisasi serta untuk semua 

golongan atau lapisan masyarakat. 

4. Islam Nusantara 

Menurut Azyumardi Azra Islam Nusantara adalah Islam distingtif 

sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi 

Islam universal dengan realitas social, budaya, dan agama di Indonesia. 

Ortodoksi Islam Nusantara (kalam  Asy’ari, fiqih Madzhab Syafi’I dan 

tasawwuf al-Ghazali menumbuhkan karakter washatiyah yang moderat 

dan toleran. Islam Nusantara yang kaya akan warisan Islam (Islam 

Legacy) menjadi harapan renaisans peradaban Islam global.
17

 

                                                           
17

 Fathoni, “Islam Nusantara Menurut Azyumardi Azra Profesor Kelahiran Sumbar,” Nu 

Online, diakses 23 Agustus 2019, https://www.nu.or.id/post/read/93478/islam-nusantara-menurut-

azyumardi-azra-profesor-kelahiran-sumbar.  

https://www.nu.or.id/post/read/93478/islam-nusantara-menurut-azyumardi-azra-profesor-kelahiran-sumbar
https://www.nu.or.id/post/read/93478/islam-nusantara-menurut-azyumardi-azra-profesor-kelahiran-sumbar
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Menurut Gunawan menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam 

yang bersanding dengan kebudayaan setempat tanpa harus membumi 

hanguskan tradisi masyarakat yang telah dibangun puluhan tahun. Islam 

Nusantara menciptakan ruang dialogis antara nlai-nilai Islam Universal 

dengan kebudayaan sehingga dapat berjalan secara dinamis dan inovatif.
18

 

Selaras dengan itu Azyumardi Azra mengatakan bahwa penganutan 

penduduk Nusantara terhadap Islam bukanlah sebuah konversi, melaikan 

adhesi yakni tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan 

yang lama.
19

 Hal ini menjelaskan bahwa agama Islam yang berkembang di 

Indonesia merupakan fenomena yang kental dengan nuansa kultur lokal 

merupakan hal yang tidak bisa ditolak, pengungkapan Islam di Indonesia 

disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. 

Selain itu Zainul Milal Bizawie dalam bukunya Masterpiece Islam 

Nusantara menjelaskan bahwa konsep Islam Nusantara sejatinya bukanlah 

suatu hal yang baru, sebab merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di 

wilayah Nusantara yang didakwahkan dengan cara merangkul budaya, 

menyelaraskan budaya, menghormati budaya, dan tidak memberangus 

budaya. Islam dibawa secara dinamis bersahabat dnegan kultur, sub-kultur, 

dan agama yang beragam di Indonesia. Islam memiliki karakter terbuka, 

inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar 

bangsa dan Negara. Dari sejarah tersebut, karakter Islam Nusantara 

                                                           
18

 Gunawan, Islam Nusantara dan Kepesantrenan, (Yogyakarta: InterPena, 2016), 21. 
19

 Siti Maryam, Damai dalam Budaya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian 

Agama RI, 2012), 148. 
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menampilkan Islam yang ramah, damai, terbuka, penuh sopan santun, tata 

karma dan bertoleransi tinggi.
20

  

Zainul Milal Bazawie menegaskan bahwa konsep Islam Nusantara 

tidaklah anti budaya Arab melainkan untuk melindungi Islam dari Arab-

isasi dengan memahami pemaknaannya secara kontekstual. Lebih jauh, 

kemampuan itu juga menghasilkan suatu akibat sampingan yang 

barangkali justru paling penting, yaitu kemantapan pada diri sendiri dan 

kecenderungan lebih besasr untuk berpikir positif, malah mungkin berpikir 

inklusivistik (Islam sebagai rahmat untuk semua).
21

 

Sedangkan dalam penelitian ini Islam Nusantara yang dimaksud adalah 

mata kuliah yang didalamnya terdapat nilai-nilai rahmatan lil’alamin.  

Artinya adanya toleransi, menghargai sesama, tidak radikal, tidak adanya 

tindak kekerasan untuk klaim kebenaran. Dengan menggunakan 

pendekatan kultural menjadi ciri khas utama dalam penyebaran Islam, 

Serta pengaruhnya penanaman nilai dalam mata kuliah ini terhadap 

mahasiswa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

L. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

Bab satu pendahuluan, menjelaskan dasar penelitian yang berupa 

pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

                                                           
20

Zainul Milal Bazawie, Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri 

(1830-1945), (Jakarta: Pustaka Compass, 2016),17. 
21

 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 2008), 77. 
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manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua kajian pusataka, bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka 

yang terdiri dari kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang di 

dalamnya termuat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang 

bersangkutan dengan penelitian terdahulu. 

Bab tiga metode penelitian, pada bagian ini dipaparkan tentang metode 

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan 

tahap-tahap penelitian. 

Bab empat penyajian data dan analisis, meliputi penyajian data dan 

analisis, dalam bab ini mengemukakan bahasan tentang latar belakang objek 

penelitian, penyajian data, analisis data, dan interpretasi atau pembahasan 

hasil temuan dengan berlandaskan pada teori-teori yang berhubungan dengan 

penanaman nilai-nilai islam rahmatan lil’alamin. 

Bab lima penutup, yang memaparkan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti. Pada bab ini, dapat 

diperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian secara mudah 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

C. Kajian Terdahulu 

1. Skripsi Emir Rasyid Fajryan yang berjudul “Islam Nusantara Sebagai 

Pondasi Pendidikan Revolusi Mental (dalam Perspektif KH. Musthofa 

Bisri)”.  

Dalam penelitian ini membahas tentang pemikiran KH. A. Mustofa 

Bisri tentang Islam Nusantara dan Pendidikan Revolusi Mental. Antara 

lain dalam memaknai Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala 

Indonesia yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-

nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di nusantara. Karakter Islam 

Nusantara menunjukan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak 

melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan 

adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Nusantara.  

Revolusi mental diperlukan untuk menggeser kembali pandangan ke 

arah yang benar, sehingga langkah-langkah yang ditempuh pun menjadi 

benar. Kita harus berani membuat gerakan, atau dengan kata lain harus ada 

revolusi mental dari Tuhan banyak (polytheisme) menjadi Tuhan satu 

(monoteisme). Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan 

peneliti adalah dalam skripsi ini lebih membahas kepada proses 

penanaman nilai-nilai Islam Rahmatanlil’alamin melalui mata kuliah 

Islam Nusantara di IAIN Jember. 
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2. Skripsi Elfi Suharni yang berjudul “Nilai-Nilai Islam Nusantara Dalam 

Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah 

Atas”.  

Dalam penelitian ini membahas tentang konsep Islam Nusantara terdiri 

beberapa point utama yang menjadi dasar, yaitu tentang kemajmukan, 

demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan manusia, dan keadilan social. 

Dalam bahan ajar PAI SMA yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan 

dan kebudayaan, keseluruhan nilai Islam Nusantara tersebut sudah 

tercantum di dalamnya, hanya saja pembagian materinya disesuaikan 

dengan tingkatan kelas siswa. Adapun perbedaan dengan penelitian yang 

telah dilakukan yaitu membahas tentang nilai-nilai Islam Nusantara dalam 

buku ajar pendidikan agama islam di SMA, sedangkan pnelitian yang 

dilakukan peneliti lebih membahas tentna proses penanaman nilai-nilai 

Islam rahmatan lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di IAIN 

Jember. 

3. Skripsi Ma’ruf Al Karkhi, Konsep Islam Nusantara dalam Buku Islam 

Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan dan Implikasinya 

terhadap Pendidikan Islam di Indonesia.  

Skripsi ini membahas mengenai pendapat para tokah dalam masing-

masing buku yang mereka terbitkan. Sebagai contoh, pendapat Islam 

Nusantara menurut Abdurahman Wahid yaitu Islam yang akomodatif 

terhadap budaya. Sedangkan, Amin Abdullah menghendaki adanya sikap 

pluralisme dan perlunya integrasi dengan disiplin keilmuan lainnya.  



 

 
 

27 

Adapun implikasinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia salah 

satunya pembentukan kurikulum yang disesuaikan dengan budaya lokal 

dan penggabungan antara ilmu umum dan ilmu agama dibarengi dengan 

metode pembelajaran yang integral. Sedangankan, Nurcholis Madjid 

menekankan pada pembentukan akhlak dengan dasar iman menggunakan 

metode teladan yang baik sesuai dengan kisah qurani dan nabawi. 

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Dimana peneliti 

mengumpulkan data data dan informasi dari berbagai referensi dengan 

penelusuran literatur yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan judul tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian 

yang telah dilakukan peneliti adalah dalam skripsi ini lebih membahas 

kepada proses penanaman nilai-nilai Islam Rahmatanlil’alamin melalui 

mata kuliah Islam Nusantara di IAIN Jember. 

4. Skripsi Queen Fannis Listia Hidayati, Islam Nusantara: Upaya 

Pribumisasi Islam menurut NU.  

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan indigenisasi yaitu 

usaha menerjemahkan keyakinan agama sehingga menyesuaikan dengan 

budaya setempat. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif induktif. Peneliti mengungkapkan mengenai Islam Nusantara 

dari perspektif histori. Dimana dalam penyebaran Islam dilakukan dengan 

cara akulturasi Antara budaya dan agama kemudian oleh Islam dibagi 

menjadi tiga. Pertama, adakalanya Islam menolak budaya setempat. 
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Kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Ketiga, Islam hadir untuk 

menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya.  

Pertemuan Islam dengan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk 

sistem soisal, lembaga pendidikan (seperti pesantren). Tradisi itulah yang 

kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah 

melebur dengan tradisi budaya Nusantara. Proses ini yang disebut KH. 

Abdurrahman Wahid (1980-an) sebagai proses pribumisasi Islam di mana 

ajaran Islam disampaikan dengan meminjam bentuk budaya lokal. Selain 

itu penelitian ini membahas mengenai Islam Nusantara dari perspektif 

histori dan gagasan K.H. Abdurrahman Wahid mengenai pribumisasi, 

dalam penelitian ini juga membahas mengenai respon terhadap Islam 

Nusantara berupa, respon konseptual yaitu dari sejumlah kiai/ulama NU, 

pesantren NU, serta warga NU lainnya yang terkesan masih kurang 

menerima dengang penggunaan istilah Islam Nusantara. 

 Respon serupa berupa pendapat yang aplikatif mengenai penerapan 

Islam Nusantara di Indonesia sejak pertama kali wacana mengenai Islam 

Nusantara muncul sebagai model Islam yang moderat. Adapun respon 

aplikatif ini menggunakan berbagai argumentasi untuk meyakinkan 

masyarakat luas bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk 

ketidakberhasilan kaum Liberal barat dalam menerapkan istilah Islam 

Liberal di Indonesia dan Islam Nusantara dianggap sebagai bentuk 

alternatif untuk menampilkan wajah Islam yang lebih moderat dan toleran. 
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Pertama, hasil penelitian ini menyatakan bahwa memaknai Islam 

Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia yang menggabungkan 

nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat 

istiadat Nusantara. Karaktet Islam Nusantara menunjukkan adanya 

kearifan lokal yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru bersinergi 

dengan ajaran Islam teologis dengan adat istiadat lokal yang tersebar di 

seluruh Nusantara. Kedua, ekspresi keagamaan yang dimunculkan dalam 

kegiatan-kegiatan ibadah (ubudiyah) sangat khas dengan budaya yang ada 

dan merebak di Indonesia seperti halnya penggunaan peci, baju koko, 

sarung, dan simbol lainnya, yang dipertahankan oleh Islam Nusantara. 

Selain itu tradisi keagamaan yang termasuk dalam praktek amaliyah 

dilakukan oleh masyarakat Nahdliyin menjadi pemandangan yang 

memenuhi kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan hal 

dilakukan seperti yasinan, tahlilan, haul amat lazim ditemukan dalam 

kehidupan masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti adalah dalam skripsi ini lebih membahas kepada proses 

penanaman nilai-nilai Islam Rahmatanlil’alamin melalui mata kuliah 

Islam Nusantara di UIN Jember. 

Table 2.1: 

Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 

Nama, Judul dan Tahun Perbedaan Persamaan  

Emir Rasyid Fajriyan 

“Islam Nusantara Sebagai 

Pondasi Pendidikan 

Revolusi Mental (dalam 

Perspektif KH. Musthofa 

Bisri)” 

a. Pembahasan  

b. Lokasi 

penelitian 

c. Jenis penelitian  

Pendekatan 

penelitian kualitatif 

 

Skripsi Elfi Suharni yang a. Pembahasan  Pendekatan 
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berjudul “Nilai-Nilai Islam 

Nusantara Dalam Buku 

Ajar Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti 

Sekolah Menengah Atas” 

b. Lokasi 

penelitian 

c. Jenis penelitian 

penelitian kualitatif 

 

Ma’ruf Al Karkhi, Konsep 

Islam Nusantara dalam 

Buku Islam Nusantara dari 

Ushul Fiqh hingga Paham 

Kebangsaan dan 

Implikasinya terhadap 

Pendidikan Islam di 

Indonesia, 2017 

a. Pembahsan  

b. Lokasi 

penelitian 

c. Jenis penelitian 

Pendekatan 

penelitian kualitatif 

 

Queen Fannis Listia 

Hidayati, 2016, Islam 

Nusantara: Upaya 

Pribumisasi Islam menurut 

NU 

a. Pembahasan 

b. Lokasi 

penelitian 

 

Pendekatan 

penelitian kualitatif 

 

 

Dari beberapa penjelasan penelitian terdahulu di atas sudah jelas bahwa 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus 

penelitian ini adalah terkait penanaman nilai-nilai islam rahmatan lil’alamin 

dan juga mengenai tantangan dan peluang dalam menanamkan nilai-nilai 

islam rahmatan lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK 

Institut Agama Islam Negeri Jember. 

D. Kerangka Teori 

1. Nilai-Nilai Islam Rahmatan lil’alamin 

a. Definisi Islam Rahmatan lil’alamin 

Memahami Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 

sebagai Nabi terakhir adalah adalah bahwa kedatangan Islam 

merupakan rahmat bagi kita sebagai umat manusia dan rahmat semesta 

alam, susuai landasan Al-Quran bahwa kebenaran Islam itu mutlak, 
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sebagai agama yang dapat menyelamatakan manusia dari kesesatan 

dunia. Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam .
22

  

Menurut Ismail Yahya, ketua lembaga LP2M IAIN Surakarta 

mengatakan bahwasannya  secara Bahasa kata Islam berasal dari 

Bahasa Arab Salama atau Salima yang berarti damai, keamanan, 

kenyamanan, dan perlindungan. Oleh karena itu istilah Islam 

Rahmatan Lil’alamin terdiri atas dua kata rahmat yang berarti kasih 

sayang dan ‘alamin yang berarti seluruh alam. Istilah tersebut 

sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anbiya ayat 107. 

Secara terminologi bahasa Islam Rahmatan Lil’alamin terdiri 

atas Islam dan Rahmatan Lil’alamin. Islam berasal dari kata 

salama/salima artinya damai, keamanan, kenyamanan, dan 

perlindungan. Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri yang 

disampaikan oleh Muhammad Tahir-ul-Qadri menyatakan bahwa: 

“seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang 

perdamaian. Agama Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Islam 

mendorong manusia untuk menciptakan hidup proporsional, damai, 

penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah.
23

  

Al-rahmat sendiri berasal pada kata Al-Rahman yang mengandung arti 

suatu dorongan simpati yang menimbulkan sikap untuk melakukan 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 

2014),205. 
23

 Muhammad Tahir-ul-Qadri, Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri (Jakarta: LPPI, 

2014), 74. 
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sebuah bentuk kebaikan yang dilakukan kepada seseorang yang perlu 

mendapatkan simpati.
24

 

Islam rahmatan lil‘alamin dapat dilihat pada aktualisasi nilai 

ajaran Islam bahwa sikap teladan yang diperbuat oleh Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW selalu 

mengedapankan pada nilai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai 

sosial yang perduli terhadap kemiskinan, dan hal lain mencakup 

permasalahan sosial masyarakat. Hal tersebut dilakukan rasulullah 

semata-mata memelihara solidaritas, persatuan, kebebasan, pengakuan 

terhadap hukum, serta kontrol sosial untuk melakukan amar ma’ruf 

nahi munkar. 

Islam rahmatan lil’alamin dalam kehidupan pada zaman 

rasulullah SAW dapat dijumpai pada saat rasulullah hijrah ke madinah, 

dimana salah satu misi dalam peristiwa tersebut adalah mempersatukan 

hubungan sebagai saudara antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. 

Mereka saling membantu satu sama lain terlebih adalah kaum ansor 

penduduk asli madinah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW 

yang rela membagi harta, tanah atau perkebunan untuk dikelola 

bersama-sama hidup berdampingan bagaikan satu persaudaraan yang 

kokoh.
25

 

Kuntowijoyo dalam pemikiranya yang dikutip oleh Aramdhan 

kodrat permana dalam bukunya yang berjudul “Islam Rahmatan 

                                                           
24

 Al-Raghib al-Ashfahany, Mu’jam Mufradat Alfaadz al-Qur’an, (Beirut: Dar alFikr, 2001), 

196. 
25

 Suyuthi Pulungan, Universalisme Islam, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), 183-184. 
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Lil’alamin”. Memaparkan dalam pendapatnya bahwa; Islam rahmatan 

lil’alamin  itu harus berdasar pada nilai-nilai kemanusian, kebebasan 

dan ketuhanan, yang harus diketahui, dipahami dan diamalkan dengan 

bijak.
26

 

Selanjutnya dalam konteks Indonesia, kehadiran Islam juga 

telah memberikan rahmat bagi pengembangan bahasa, tradisi, budaya 

dan seni yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Islam misalnya 

sangat kental mempengaruhi budaya Melayau. Bahasa Melayu yang 

kemudian diangkat menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah 

berakar pada bahasa Islam (bahasa Arab), seperti kosakata majelis, 

kursi, musyawarah, izin, daftar, adil, makmur, hakim, adat, kertas dan 

sebagainya adalah berasal dari bahasa Arab.
27

  

Namun demikian, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin 

sebagai sebuah konsep, dalam implementasinya sering diganggu oleh 

hal-hal sebagai berikut. Pertama, diganggu oleh subjektifitas 

kepentingan pribadi. Kedua, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin 

sering diganggu oleh mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai 

ideologi; mereka ingin memaksakan Islam sebagai dasar negara, dan 

memberlakukan hukum Islam secara formal dan kaku. Sikap ini pada 

gilirannya kurang toleran, dan cenderung memaksakan kehendaknya 
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sendiri, dan menganggap paham lainnya sebagai yang tidak punya hak 

hidup. Sikap ini selanjutnya cenderung berbenturan dengan sikap 

lainnya dan mudah terpecah belah, dan saling bermusuhan. 

Ketiga, Islam rahmatan lil alamin sering diganggu oleh 

gambaran negatif atau stigma yang diberikan pihak lawan untuk 

memberi citra ajaran Islam sebagai ajaran yang keras, kejam dan 

diskriminatif. Keempat, Islam rahmatan lil alamin juga terkadang 

diganggu oleh mereka yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam 

lebih mengutamakan syari’at daripada hakikat atau tujuannya.28  

Untuk itu, pelaksaaan Islam rahmatan lil alamin membutuhkan 

sebuah sikap yang bijaksana dalam mengelolanya. Yaitu sikap yang 

profesional, tidak mudah terpancing, tidak emosional, tetapi tetap sabar 

sambil memberikan pemahaman yang lengkap tentang Islam. 

Pelaksanaan Islam rahmatan lil’alamin membutuhkan rasionalitas, 

penguasaan diri, sabar, terus mencari jalan keluar, persuasi, pemaaf, 

kasing sayang, husnudzan (berbaik sangka), tasamuh (toleran), 

tawasuth (moderat), adil, demokratis, take and give. Karena demikian 

sulitnya mengelola Islam rahmatan lil alamin ini, maka tidaklah 

mengherankan jika kadang-kadang timbul gejolak dan letupan yang 

menggambarkan tidak efektifnya Islam rahmatan lil alamin. 

Sedangkan pengertian Islam rahmatan lil’alamin pada 

penelitian ini adalah suatu paham atau ajaran yang ditujukan untuk 
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semua umat terutama masyarakat Indonesia yang dapat diterima, baik 

berbeda secara ras, bangsa, suku, budaya, aliran, dan organisasi serta 

untuk semua golongan atau lapisan masyarakat. 

2. Islam Nusantara 

a. Definisi Islam Nusantara 

Menurut Azyumardi Azra Islam Nusantara adalah Islam 

distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan 

vernakularisasi Islam universal dengan realitas social, budaya, dan 

agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam  Asy’ari, fiqih 

Madzhab Syafi’I dan tasawwuf al-Ghazali menumbuhkan karakter 

washatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya akan 

warisan Islam (Islam Legacy) menjadi harapan renaisans peradaban 

Islam global.
29

  

Menurut Gunawan menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah 

Islam yang bersanding dengan kebudayaan setempat tanpa harus 

membumi hanguskan tradisi masyarakat yang telah dibangun puluhan 

tahun. Islam Nusantara menciptakan ruang dialogis antara nilai-nilai 

Islam Universal dengan kebudayaan sehingga dapat berjalan secara 

dinamis dan inovatif.
30

 Selaras dengan itu Azyumardi Azra 

mengatakan bahwa penganutan penduduk Nusantara terhadap Islam 

bukanlah sebuah konversi, melainkan adhesi yakni tanpa 
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meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang lama.
31

 Hal 

ini menjelaskan bahwa agama Islam yang berkembang di Indonesia 

merupakan fenomena yang kental dengan nuansa kultur lokal 

merupakan hal yang tidak bisa ditolak, pengungkapan Islam di 

Indonesia disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat 

setempat. 

Selain itu Zainul Milal Bizawie dalam bukunya Masterpiece 

Islam Nusantara menjelaskan bahwa konsep Islam Nusantara sejatinya 

bukanlah suatu hal yang baru, sebab merujuk pada fakta sejarah 

penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang didakwahkan dengan 

cara merangkul budaya, menyelaraskan budaya, menghormati budaya, 

dan tidak memberangus budaya. Islam dibawa secara dinamis 

bersahabat dnegan kultur, sub-kultur, dan agama yang beragam di 

Indonesia. Islam memiliki karakter terbuka, inklusif, dan mampu 

memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan Negara. 

Dari sejarah tersebut, karakter Islam Nusantara menampilkan Islam 

yang ramah, damai, terbuka, penuh sopan santun, tata karma dan 

bertoleransi tinggi.
32

 Zainul Milal Bazawie menegaskan bahwa konsep 

Islam Nusantara tidaklah anti budaya Arab melainkan untuk 

melindungi Islam dari Arab-isasi dengan memahami pemaknaannya 

secara kontekstual. Lebih jauh, kemampuan itu juga menghasilkan 
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suatu akibat sampingan yang barangkali justru paling penting, yaitu 

kemantapan pada diri sendiri dan kecenderungan lebih besasr untuk 

berpikir positif, malah mungkin berpikir inklusivistik (Islam sebagai 

rahmat untuk semua).
33

 

Sedangkan dalam penelitian ini Islam Nusantara yang dimaksud 

adalah mata kuliah yang didalamnya terdapat nilai-nilai rahmatan 

lil’alamin artinya adanya toleransi, menghargai sesama, tidak radikal, 

tidak adanya tindak kekerasan untuk klaim kebenaran, yang mana 

pendekatan kultural menjadi ciri khas utama dalam penyebaran Islam, 

serta pengaruhnya penanaman nilai dalam mata kuliah ini terhadap 

mahasiswa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

b. Karakteristik Islam Nusantara 

1. Fiqh Nusantara 

Sejak Islam mulai tersebut luas di kawasan ini, bahasa 

Melayu pun  mempunyai peranan sebagai salah satu wahana 

pengantar agama Islam. Sejak abad ke 16, bahasa Melayu 

mencapai kedudukan sebagai bahasa Islam sebagaimana bahasa 

Persia dan Turki. Bahkan, bahasa Melayu merupakan salah satu 

unsur pemersatu  Islam Nusantara yang terdiri dari berbagai etnis 

itu.
34

 

Banyak sastra berbahasa Melayu, terutama sastra 

keagamaan, yang ditulis dalam huruf Jawi. Huruf Jawi merupakan 
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adaptasi dari huruf Arab untuk menuliskan lafal-lafal atau kalimat 

bahasa Melayu. Berdasar pada huruf-huruf Arab, maka lambat laun 

tercipta lima huruf yang masing-masing menandakan bunyi-bunyi 

yang lazim pada bunyi lidah Melayu. Hal tersebut berhubungan 

dengan keagamaan berbahasa Jawa.
35

 

Jenis huruf ini yang biasanya untuk menuliskan kitab.36 

Dengan cara inilah para ulama kita menuliskan karya-karyanya 

untuk konsumsi masyarakat Muslim Melayu Indonesia, termmasuk 

kitab-kitab Fiqih. Salah satu kitab fiqih awal di nusantara adalah 

Shirath al-Mustaqim, karya Nur al-Din al-Ranniri. Dia sangat tegas 

dalam hal transendensi Allah. Tentu saja, dia sangat menekankan 

pentingya syariat dalam praktik sufistik. Untuk tujuan itu, al-Raniri 

menulis Shirath al-Mustaqim dalam bahasa Melayu. Dalam karya 

ini, dia menegaskan tentang tugas utama dan mendasar setiap 

orang muslim dalam hidupnya.  

Dengan menggunakan garis besar yang telah dikenal dalam 

berbagai karya fiqih, al-Raniri secara terperinci menjelaskan 

berbagai hal yang menyangkut thaharah, bersuci (wudhu), shalat, 

zakat, puasa (shaum), haji (hajj), kurban, dan semacamnya. Ini 

merupakan kitab fiqih ibadah pertama yang cukup lengkap dalam 
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bahasa Melayu sehingga menjadi pegangan dan standar dalam  

berbagai kewajiban dasar kaum Muslim. 

Abd al-Rauf al-Sinkili (1615-1693), karya utama al-Sinkili 

dalam fiqih adalah Mir‘at al-Thullab fi Tasyi al-Ma‘rifat al-Ahkam 

al-Syar‘iyah al-Malik al-Wahhab. Karya ini membahas tantang 

aspek-aspek fiqih, termasuk dalam kehidupan politik, sosial, 

ekonomi dan keagamaan kaum Muslimin. Dia merupakan ulama 

pertama yang di wilayah Melayu-Indonesia hingga masa 

belakangan. Al-Sinkili, melalui Mir‘at al Thullab tersebutt, telah 

menunjukkan kepada kaum Muslim Melayu-Indonesia bahwa 

doktrin-doktrin hukum Islam tidak terbatas pada ibadah saja. 

Karena mencakup topik-topik yang begitu luas, kitab ini jelas 

merupakan suatu karya di bidang tersebut. Karya ini telah beredar 

luas, meskipun sekarang tidak lagi digunakan di Nusantara. 

Dalam periode abad ke-18, Muhammad Arsyad al-Banjari 

(1710-1812) merupakan ulama yang membantu perkembangan 

syariat di Nusantara. Karya utama Arsyad al-Banjari dalam bidang 

fiqih adalah Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din. Kitab 

ini membahas aturan-aturan terperinci aspek ibadah (ritual) dalam 

fiqih. Menurut Azyumardi Azra, kitab ini pada dasarnya 

merupakan penjelasan, atau sampai batas-batas tertentu adalah 

revisi, atas karya al-Raniri, Shirath al-Mustaqim.  
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Karya al-Raniri tersebut dipandang kurang dapat dipahami 

oleh masyarakat Islam di wilayah-wilayah lain di Melayu-

Nusantara karena banyak digunakan istilah dalam bahasa Aceh. 

Walaupun Sabil al-Muhtadin termasuk kitab yang cukup tebal, tapi 

pemikiran fiqihnya tidak begitu luas. Masalah ibadah adalah topik 

utama dalam kitab itu. Tentang muamalat, faraid, nikah, hudud, 

dan jihad tidak masuk dalam kitab itu.
37

 

Doktrin-doktrin hukum Islam,selain Arsyad al-Banjari, juga 

dikembangkan lebih lanjut oleh Daud al-Fatani. Dia merupakan 

figur seorang ulama yang berhasil dalam usahanya mendamaikan 

antara aspek syariat dan aspek mistis. Karya al-Fatani adalah 

Bughyat al-Thullah al-Murid Ma‘rifat al-Ahkam bi al-Shawab 

yang membahas tentang fiqih ibadah (fiqh al-ibadah) dan Furu‘ al-

Masail wa Ushul al-Masailyang membicarakan aturan-aturan dan 

petunjuk dalam kehidupan sehari-hari.  

Selanjutnya, disusul dengan terbitnya beberapa kitab yang 

lebih kecil, seperti Jami‘al-Fawaid mengenai kewajiban kaum 

Muslimin terhadap sesama Muslim dan non Muslim, Hidayat al 

Muta‘alim wa Umdat at-Mu‘allim mengenai fiqih secara umum, 

Muniyyat al-Mushalli mengenai shalat, Nahj al-Raghibin fi Sabil al 

Muttaqin mengenai transaksi-transaksi perdagangan, Ghayat al-
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Taqrih mengenai warisan (faraidh), Imdat al-Bab li Murid al-Nikah 

bi al-Shawab yang mengulas tentang perkawinan dan perceraian. 

2. Tasawuf Nusantara 

Kajian Tasawuf Nusantara adalah merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari  kajian Islam di Indonesia. Sejak masuknya 

Islam di Indonesia telah tampak unsur tasawuf mewarnai 

kehidupan keagamaan masyarakat, bahkan hingga saat ini pun 

nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari pengamalan keagamaan sebagian kaum muslimin 

Indonesia, terbukti dengan semakin maraknya kajian Islam di 

bidang ini. Berikut tokoh-tokoh tasawuf Nusantara dan pokok-

pokok ajarannya :  

a. Hamzah Fansuri  

Ajaran –ajaran Hamzah Fansuri dapat dijelaska sebagai 

berikut 

1. Wujud, menurutnya yang disebut wujud itu hanyalah satu, 

walaupun29 kelihatannya banyak. Wujud yang satu itu 

berkulit dan berisi, atau ada yang mazhar (kenyataan lahir) 

dan ada yang batin. Ataupun semua benda-benda yang ada 

ini, sebenarnya adalah merupakan pernyataan saja daripada 

wujud yang hakiki, dan wujud yang hakiki itulah yang 

disebut Allah. Wujud itu mempunyai tujuh martabat, 

namun hakikatnya satu. Martabat tujuh itu adalah:  

1.1 Ahadiyah, yakni hakikat sejati dari Allah;  



 

 
 

42 

1.2 Wahdah, yaitu hakikat dari Muhammad;  

1.3 Wahidiyah, yaitu hakikat dari Adam;  

1.4 Alam Arwah, yaitu hakikat dari nyawa;  

1.5 Alam Mitsal, yaitu hakikat dari segala bentuk;  

1.6 Alam Ajsam, yaitu hakikat tubuh; dan  

1.7 Alam Insan, yaitu hakikat manusia. Dan semuanya 

berkumpul (wahdah) ke dalam yang satu, itulah 

Ahadiyah, itulah Allah dan itulah Aku. 

2. Allah. Menurut Hamzah, Allah adalah Dzat yang mutlak 

dan Qadim, sebab pertama dan pencipta alam semesta. 

Menurutnya dalam Asrar al‘Arifin disebutkan: Ketika bumi 

dan langit belum ada, surga dan neraka belum ada, alam 

sekalian belum ada, apa yang ada pertama? Yang pertama 

adalah Dzat, yang ada pada dirinya sendiri, tiada sifat dan 

tiada nama, itulah yang pertama. 

3. Penciptaan. Menurutnya sebenarnya hakikat dari Dzat 

Allah itu adalah mutlak dan la ta‘ayyun (tak dapat 

ditentukan/dilukiskan). Dzat yang mutlak itu mencipta 

dengan cara menyatakan diri-Nya dalam suatu proses 

penjelmaan, yaitu pengaliran keluar dari diri-Nya (tanazzul) 

dan pengaliran kembali kepada-Nya (taraqqi). 

4. Manusia. Walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari 

penjelmaan, akan tetapi manusia adalah tingkat yang paling 

penting, dan merupakan penjelmaan yang paling penuh dan 
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sempurna, ia adalah aliran/pancaran langsung dari Dzat 

yang mutlak. Hal ini menunjukkan adanya semacam 

kesatuan antara Allah dan manusia. 

5. Kelepasan. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang 

sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil, 

namun karena kelalaiannya maka pandangannya kabur dan 

tiada sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu 

dan bayangan.   

b. Syamsudin Sumatrani 

Pokok-pokok ajarannya adalah:  

a) Tentang Allah. Syamsuddin mengajarkan bahwa Allah itu 

Esa adanya, Qadim, dan Baqa. Suatu Dzat yang tidak 

membutuhkan ruang, waktu, dan tempat dan mustahl dapat 

dibayangkan kemiripannya dengan sesuatu apa pun juga.  

b) Tentang Penciptaan. Sufi ini menggambarkan tentang 

penciptaan dari Dzat yang mutlak itu dengan melalui tahp 

tingkatan, mulai dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam 

arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan.  

c) Tentang Manusia. Ia berpendapat bahwa manusia seolah-

olah semacam objek ketika Tuhan menzahirkan sifatnya. 

Semua sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia ini hanyalah 

sekadar penggambaran dari sifat-sifat Tuhan dan tidak 

berarti bahwa sifat-sifat Tuhan itu sama dengan sifat yang 
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dimiliki oleh manusia. Oleh karena sifat-sifat itu adalah 

sifat ma‘ani bagi Allah (hakikatyang terdalam dari sifat-

sifat qudrat, iradat, =ilmu, sama‘, bashar, kalam). 

c. Nuruddin al-Raniri 

Pada saat Nuruddin berada di Aceh (1637 M) suasana 

politik dan agam di Aceh sudah berubah. Syekh 

Syamsuddin telah meninggal dunia pada tahun 1630 dan 

enam tahun sesudah itu Sultan Iskandar Muda mangkat 

(1636). Ia diganti oleh menantunya yaitu Iskandar Tsani 

yang berasal dari Pahang dan memberikan kedudukan yang 

sangat baik bagi Nuruddin dalam istana dan kerajaan Aceh. 

Karena kepercayaan dan perlindungan Sultan, Nuruddin 

memperoleh kesempatan baik untuk menyerang dan 

membasmi ajaran wujudiyyah dari Hamzah Fansuri dan 

Syamsuddin Sumatrani.  

Selama bermukim di Aceh, Nuruddin tidak berhenti 

menulis dan berdebat melawan penganut ajaran 

wujudiyyah. Berkali-kali majelis perdebatan diadakan di 

istana dan terkadang disaksikan oleh Sultan sendiri. Dalam 

perdebatan itu Nuruddin dengan segala kecerdikan dan 

kemampuannya memperlihatkan kelemahan dan kesesatan 

ajaran wujudiyyah yang menurutnya sangat bertentangan 

dengan Al Qur‘an dan Hadis serta meminta mereka 
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bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Akan tetapi 

usaha ini tidak berhasil seperti yang diharapkan, orang-

orang yang tidak  mau bertobat itu dihukum kafir yang 

halal dibunuh dan kitab-kitab karangan Hamzah dan 

Syamsuddin dikumpulkan dan kemudian dibakar di 

halaman Masjid Baiturrahman. 

Rupanya pembunuhan kaum wujudiyyah ini ada 

kaitannya dengan kegiatan kelompok lain yang mengarah 

kepada perbutan kekuasaan. Karena itu Sultan Iskandar 

Tsani bertindak keras dengan membunuh mereka secara 

besar-besaran dengan cara yang sangat kejam dan 

mengerikan. 

c. Praktik Islam Nusantara dalam Kehidupan 

Agama Islam sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap 

aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pedoman 

masyarakat. Dalam hal inilah Islam sebagai agama sekaligus menjadi 

budaya masyarakat Indonesia. Di satu sisi berbagai budaya lokal yang 

ada di masyarakat, tidak secara otomatis hilang dengan adanya Islam. 

Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan 

mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan 

akulturasi budaya‖, antara budaya lokal dan Islam.  

Setiap bulan Rabi‘ulawwal tahun Hijriyah, sebagian besar umat 

Islam Indonesia menyelenggarakan acara mauludun.Maksud dari acara 
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tersebut adalah untuk mengenang hari kelahiran Rasulullah saw. 

Dalam acara tersebut diadakan pembacaan sejarah hidup Nabi 

Muhammad saw melalui kitab Al- Barzanji atau Situddurar. Puncak 

acara biasanya terjadi pada tanggal 12 rabiulawwal, dimana tanggal 

tersebut Rasulullah saw dilahirkan. Di Aceh tradisi mauludun adalah 

sebagai pengganti upeti atau pajak bagi kerajaan Turki, karena 

Kerajaan Aceh memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Turki.  

Tradisi kelahiran di Jawa ada istilah ngapati, mitoni .artinya 

upacara itu diadakan ketika kandungan seorang wanita mencapai umur 

4 bulan.Dalam upacara 4 bulan seorang wanita melakukan adat 

siraman untuk melindung bayi dan ibunya. Hal ini adalah kepercayaan 

dalam adat Jawa, namun Islam mengikuti tradisi ini karena pada saat 

kandungan 4 bulan itulah calon bayi akan ditiupkan rohnya oleh Allah 

swt, dan ditentukan takdirnya baik rejeki, jodoh dan kematiannya. 

Sehingga pada tradisi 4 bulanan ini diadakan sedekah dan pembacaan 

doa-doa atau dibacakan ayat suci Al Qur‘an.Kemudian pada usia 

kandungan 7 bulan, masa ini adalah masa dimana kandungan sudah 

siap untuk menerima segala proses kehidupan di dunia. Untuk itulah 

diadakan tradisi pembagian sedekah, karena sedekah adalah salah satu 

cara untuk menolak bala. Berikutnya ketika bayi sudah lahir diadakan 

upacara sepasaran atau lima hari, dengan tujuan untuk keselamatan 

bayi dan membagikan masakan kepada tetangga. Dalam Islam sebelum 

makanan dibagikan ada tradisi membacakan doa. Setelah itu pada hari 
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ke tujuhnya diadakan akikah, hal ini bersumber dari ajaran 

Islam.Akikah artinya menyembelih hewan kambing untuk anak yang 

baru saja dilahirkan.  

Pelaksanaan acara akad nikah atau ijab qabul biasanya 

diselenggarakan dengan syariat Islam. Tetapi dalam upacara 

pernikahan atau resepsi menggunakan budaya jawa.Sebelum akad 

nikah diadakan siraman kembang setaman, kemudian dalam rumah 

untuk resepsi ada hiasan dekorasi yang berisi bunga-bunga. Di depan 

gapura juga ada janur kuning dan sebagainya. Hal itu belum tentu 

meninggalkan syariat agama Islam, oleh sebab itu harus mencari nilai 

filosofi yang ada dalam simbol-simbol tersebut.  

Siraman kembang setaman artinya supaya wanita yang akan 

menikah mandi taubat dengan bunga, bunga dilambangkan sebagai 

kesucian dan harum, jadi wanita yang hendak menikah benar-benar 

dalam keadaan suci dan harum ketika hendak ijab kabul. Sedangkan 

dekorasi bunga-bunga adalah wujud dari kasih sayang sepasang 

pengantin, bunga sebagai perlambang bahwa pernikahan adalah 

kebahagiaan suami dan istri. Untuk janur kuning yang dipasang di 

depan rumah adalah dengan tujuan agar acara resepsi mendapatkan 

cahaya barakah dari Allah swt.  

Janur berasal dari lafadz bahasa arab ja a nurun artinya telah 

datang cahaya. Dan masih banyak lagi adat-adat yang perlu kalian 

ketahui dan mengambil hikmah dari sana. Demikian simbol-simbol 
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yang perlu kamu ketahui.Hal ini bukanlah musyrik, semuanya adalah 

simbol sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan dari pasangan pengantin.  

Kewajiban umat Islam terhadap orang Islam yang meninggal 

ada empat yaitu memandikan, mengkafani, menshalati dan 

menguburkan.Keempat ini harus segera dikerjakan agar si mayit 

merasa tenang dialamnya.Tradisi di Indonesia ketika ada kematian atas 

seorang Islam, maka akan diadakan pembacaan talqin dan tahlil. Hal 

ini bertujuan untuk mendoakan agar arwah yang meninggalkan dunia 

selamat dan diterima disisi-Nya. Tradisi selanjutnya adalah 

menyelenggarakan upacara selamatan atau mendoakan pada waktu 

tertentu, seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 harinya. 

Tradisi ini oleh para ulama‘ diselaraskan dengan agama Islam. 

Pada upacara selamatan biasanya hanya duduk-duduk, minum 

dan makan-makan, maka setelah Islam datang ditambah dengan 

memperdengarkan ayat Al - Qur‘an, dzikir-dzikir kepada Allah swt. 

Maksud dan tujuannya adalah untuk menghibur keluarga dan 

mendoakan mayit.  

Sedangkan dalam tradisi ziarah juga mengalami perpaduan, 

orang Islam pergi ziarah hanya mendoakan mayit, sedangkan dalam 

tradisi menggunakan bunga. Sampai sekarang masih banyak 

masyarakat yang memegang tradisi perpaduan Islam dan Hindu. Hal 

ini tidaklah mengapa, karena masyarakat Indonesia terkenal dengan 

simbol-simbol yang dapat melambangkan makna kehidupan yang 
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sejati. Hal ini bukanlah bentuk kemusyrikan. Karena tradisi tersebut 

adalah upaya untuk menyiarkan Islam secara damai.  

3. Islam Transnasionalisme 

a. Pengertian Islam Transnasionalisme 

Gerakan Islam transnasional adalah sebuah terminologi yang 

tergolong baru dalam kajian akademik. Istilah tersebut telah menjadi 

sebuah ‘nomenklatur’ yang secara umum dipahami sebagai sebuah 

ideologi yang melintasi batas kenegaraan (nation state). Gerakan ini 

didominasi oleh corak pemikiran normatif, skripturalis, fundamentalis 

yang terkadang secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen 

modern. Dalam upaya menjelaskan terminologi Islam transnasional 

atau “transnasionalisme Islam” (Islamic transnationalism) Masdar 

Hilmy meminjam pengertian yang diungkapkan oleh J. R Bowen yang 

mencakup tiga hal yaitu: (1) pergerakan demografis, (2) lembaga 

keagamaan transnasional, dan (3) perpindahan gagasan atau ide.
38

  

b. Macam-Macam Islam Transnasionalisme 

Terdapat Beberapa organisasi Islam yang termasuk dalam kategori 

gerakan Islam transnasional dan kaki tangannya yang ada di Indonesia 

antara lain: 

1) Wahabiyah 

Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) di 

Arabia bagian tengah yang melahirkan kelompok Wahabiyah yaitu 
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gerakan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan 

pemahaman as-salaf ash-shalih. As-salaf ash-shalih adalah tiga 

generasi pertama sahabat Nabi Muhammad SAW, pengikut 

generasi selanjutnya sering disebut sebagai gerakan Wahabiyah. 

Muhammad bin Abdul Wahab memusatkan gerakannya di Arabia 

bagian Tengah (Saudi Arabia). Tujuan utama gerakan Wahabiyah 

yaitu memurnikan kembali ajaran Islam di tanah jazirah Arab yang 

dinilai telah terinfiltrasi dan mengalami akulturasi dengan budaya 

jahiliyah. Bangunanbangunan yang bernilai sejarah dan makam 

para sufi maupun makam tokohtokoh Islam banyak dihancurkan 

oleh gerakan Wahabi. Bangunan tersebut dinilai oleh mereka 

sebagai tempat bertaburnya tradisi-tradisi yang dapat merusak 

aqidah umat Islam.
39

 

2) Ikhwanul Muslimin 

Gerakan ini didirikan oleh Hassan Al-Banna di Mesir pada 

1928 yang memegang kekuasaan di Mesir dan ingin 

mengembalikan kekuatan Islam sebagai basis politik dan keluar 

dari konsep demokrasi dan hegemoni Barat yang dianggap 

mencengkeram umat Islam. Pendiri gerakan ini berpandangan 

bahwa ancaman Barat terhadap umat Islam tidak hanya berbentuk 

fisik tapi juga non fisik. Ancaman yang berbentuk non fisik yaitu 

munculnya kaum intelektual yang rasional-empiris. Umumnya, 
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kelompok ini cenderung mengesampingkan sisi-sisi spiritualitas 

Islam. Cara melawannya yaitu dengan kembali pada dasar-dasar 

Islam, dan perlunya pola perilaku hidup Islam serta sistem Islam 

dalam negara.
40

  

Ikhawanul Muslimin di Indonesia yang diadopsi gerakan 

tarbiyah dan mulai berkembang di perguruan tinggi di akhir tahun 

1980-an dan awal tahun 1990-an. Gerakan kelompok ini 

berkembang underground di bawah tekanan rezim Soeharto. 

Konsolidasi ini menemukan momentumnya ketika rezim Soeharto 

berakhir. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang berdiri 

pada April 1998, sebagian pemimpinnya kemudian mendirikan 

Partai Keadilan Sejahtera (waktu itu bernama Partai Keadilan). 

3) Hizbut Tahrir  

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin AnNabhani di 

Kota Haifa, Palestina dengan tujuan untuk menyatukan kembali 

Umat Islam di bawah satu sistem pemerintahan (khilafah 

Islamiyah). Sebagai manifestasi dari Islam trasnasional, 

memandang modernitas sebagai sumber kegagalan umat Islam. 

Isme-isme yang muncul sebagai produk modernitas termasuk 

sistem demokrasi yang berlaku dianggap sebagai sistem yang 

kufur, sehingga haram bagi mereka untuk mempelajari, menerima 

dan menerapkannya. Mafahim Hizbut Tahrir, ia menjelaskan 
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bahwa HT menentang penjajahan dalam segalah bentuk dalam 

istilahnya. HT juga membebaskan umat dari qiyadah fikriyah, 

penjajah, dan mencabut dari akar-akarnya; baik aspek budaya, 

politik, militer, ekonomi dan sebagainya dari tanah negeri kaum 

muslim. HT juga berjuang mengubah ideide (Mafahim) yang telah 

tercemari oleh penjajah, yang membatasi Islam hanya pada aspek 

ibadah dan akhlak semata.
41

  

4) Jihadis 

Kelompok ini adalah kelompok yang paling ekstrem dari 

gerakan islamisme transnasionalisme yang berdiri di Irak dan 

Afganistan yang mengesahkan kekerasan seperti bom bunuh diri. 

saluran utama kelompok jihadis adalah melalui perang Afghanistan 

pada 1980-an yang kemudian melahirkan kelompok AlQaeda dan 

Jamaah Islamiyah Di Indonesia salah satu kelompoknya yaitu 

didirikan pada 1 Januari 1993 oleh Abdullah Sungkar termasuk 

kelompok Jihadi. Jejaring inilah yang kemudian melakukan aksi-

aksi bom bunuh diri seperti yang dilakukan Imam Samudera dan 

kawan-kawan 
42
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

H. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu bagaimana Internalisasi 

Nilai-nilai Islam Rahmatan lil Alammin Melalui Mata Kuliah Islam Nusantara 

di FTIK Institut Agama Islam Negeri Jember, dilihat dari perumusan masalah 

yang telah dipaparkan di atas, metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Adapun rincian dari metode penelitian ini 

adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, di mana  penelitian kualitatif  

menurut definisi Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. 

Moleong (2004: 3) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” 

mengatakan: penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
43

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kancah atau lapangan (Field 

Research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian 

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide 

pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk 
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mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomenon dalam suatu keadaan 

alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait 

erat dengan pengamatan berperan serta. Penelti lapangan biasanya 

membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan 

kodenya dan di analisis dalam berbagai cara.
44

 

Penelitian lapangan (field research) merupakan studi terhadap 

realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Menurut Miles dan 

Hubermen dalam Hasan (2002), bahwa ketika akan mengadakan penelitian 

lapangan tugas pertama peneliti adalah menentukan gambaran masalah 

yang akan diteliti. Perbedaan orientasi permasalahan pada sisi lain juga 

membedakan karakteristik jenis penelitiannya. Apabila peneliti 

berorientasi pada kehendak memahami karakteristik individu maupun 

kelompok tertentu secara mendalam penelitian lapangan yang dilakukan 

termasuk kategori studi kasus. Apabila orientasinya pada hajat memahami 

ciri kehidupan sosial suatu budaya suatu masayarakat guna menyusun 

deskripsi secara sistemis, penelitian lapangan yang dilakukan termasuk 

jenis penelitian etnografi (Hasan, dkk,  2002: 58).  

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti 

kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan 

teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang di teliti, 

yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi 
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dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif dituntut 

mampu mengorganisasikan semua teori yang di baca. Adapun landasan 

teori yang ditulis dalam proposal penelitian ini lebih berfungsi untuk 

menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami 

permasalahan yang akan di teliti. Walaupun permasalahan tersebut masih 

bersifat sementara. Sehingga peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan 

grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang 

diperoleh dari lapangan atau situasi sosial
45

 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, diharapkan peneliti akan 

dapat terjun langsung ke dalam objek penelitian, sehingga dapat 

mengetahui seperti apa proses Internalisasi Nilai-nilai Islam Rahmatan lil 

Alammin Melalui Mata Kuliah Islam Nusantara di FTIK Institut Agama 

Islam Negeri Jember secara mendalam. 

I. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah 

penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan 

sebagainya) dan unit analisis. 

Penelitian ini dilaksanakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan 

pertimbangan sebagai berikut:  
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1. Keberadaan  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Jember terletak cukup dekat dengan peneliti, sehingga mudah 

untuk menjangkaunya. 

2. Mengetahui proses internalisasi Islam Rahmatan lil Alamin di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember. 

J. Subyek Penelitian 

Dalam menentukan subyek penelitian kualitatif dijelaskan yaitu 

penelitian dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat 

dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga sampling dalam penelitian ini 

diharapkan dapat menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 

macam sunber dan bangunannya (constructions)
46

 

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk 

memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua sumber data primer dan sekunder 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dan hasil 

pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai 

kategori atau klasifikasi menurut keperluan mereka.
47

   

Sebelum suatu penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan 

subyek yang diteliti sekaligus mengandung pengertian berapa besar 

kecilnya informan yang akan diteliti. Dalam pencarian data dari informan 

peneliti kualitatif ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Dengan tekhnik purposive sampling peneliti menentukan 

informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan 

yang lebih mengetahui tentang fokus msalah yang akan diteliti. purposive 

sampling  adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek 

atau situasi sosial yang diteliti
48

  

Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang telah 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Wildan Hefni Pimpinan Pusat kajian Islam Nusantara Institut Agama 

Islam Negeri Jember 
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2) Moh. Hatta Dosen Islam Nusantara Institut Agama Islam Negeri 

Jember 

3) Mustajab Dosen Islam Nusantara Institut Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Jember 

4) Sandhika Anngun Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Jember 

5) Adit agusti Divanto Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Jember 

6) Dita Kharsima Febriani Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember 

7) M. Fairuz Ar Rahman Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember 

K. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan
49

  

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan 

dengan persoalan yang dihadapi, karena kualitas data juga ditentukan oleh 

kualitas alat pengambilan/ pengukurannya. Oleh karena itu, adapun metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai brikut: 
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1. Observasi 

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya 

observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-

aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain 

itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara 

ilmiah. 

Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksudkan 

observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-

sambilan atau secara kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan 

mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang sengaja 

untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya.
50

 

Adapun macam-macam observasi ada tiga macam, yaitu: 

a. Observasi Partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data 

yang diperoleh lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari perilaku yang nampak. 

b. Observasi terus terang atau samar. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengumpulan data yang menyatakan terus terang kepada sumber data, 

bahwa ia sedang melakukan penelitian. Adakalanya peneliti tidak 
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mengatakan kepada pihak yang diteliti bahwa ia sedang melakukan 

penelitian yang akan disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi. 

c. Observasi tak berstruktur. Observasi ini tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan di observasi. 

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipatif, dalam observasi ini, penelti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan 

ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak
51

  

Dalam pelaksanaan pengamatan terlibat, peneliti harus 

memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan mendalam dengan 

informan. Ada rasa saling mempercayai antara peneliti dengan 

informan. Sikap saling percaya tersebut dikenal dengan istilah 

rapport. Apabila rapport tersebut telah terbina, informan tidak 

mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakakannya.  

Pengamatan terlibat diartikan sebagai bentuk pengamatan yang 

dibarengi interaksi antara peneliti dengan informan. Dalam 

pengamatan terlibat, peneliti hidup bersama-sama (ditengah-tengah) 
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masyarakat yang ditelitinya. Dalam kegiatan pengamatannya si 

peneliti ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh pelakunya dalam 

kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan agar dapat 

memahami dan merasakan (menginternalisasikan) kegiatan-kegiatan 

dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.
52

 

Menurut Patton dalam Nasution yang dikutip oleh Sugiono, 

dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:
53

 

a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. 

b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan penelitimenggunakan pendekatan induktif, 

jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. 

c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau 

tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam 

lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan 

terungkapkan dalam wawancara. 

d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya 

tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara, karena 
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bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama 

lembaga
54

  

Adapun data yang diperoleh dari metode observasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kondisi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Jember. 

2. Wawancara (interview) 

Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, 

pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini 

dilakukan dalam keadaan temu muka, namun komunikasi juga dapat 

dilaksanakan melalui telepon.
55

 

Sedangkan menurut Moleong, wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu
56

  

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode interview yang 

digunakan adalah wawancara semiterstruktur (semistructure interview), 

jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 
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dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana fihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan. 

Selanjutnya langkah-langkah wawancara untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln and Guba dalam Sanapiah 

Faisal, yang dikutip Sugiyono adalah:  

a.  Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan
57

 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara 

d. Melangsungkan alur wawancara 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Informasi mengenai proses Internalisasi Nilai Islam Rahmatan Lil 

Alamin di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Jember 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang Tekhnik ini merupakan suatu cara atau tekhnik 

memperoleh data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

lain sebagainya. 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan
58

 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari 

observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dapat dipercaya kalau 

didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di 

tempat kerja, di masyarakat, dan atau biografi. Tetapi perlu di cermati, 

bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai 

contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena 

foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang 

ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif
59
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Adapun langkah-langkah dalam yang ditempuh dalam menyeleksi 

dokumen yang dipandang sangat bernilai adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasikan situasi sosial dimana suatu peristiwa atau kasus 

memiliki makna yang sama. Situasi sosial mempertimbangkan waktu 

dan tempat dimana suatu peristiwa terjadi. 

b. Dalam hubungannya dengan identifikasi, perlu dikenali kesamaan dan 

perbedaannya, yaitu memfokuskan pada suatu objek, suatu peristiwa 

atau suatu tindakan, diperlukan secara sama, orang-orang 

menanggapinya secara sama, pada situasi yang sama, didalam batas-

batas sosialnya. 

c. Selanjutnya mengenali relevansi teoritis atas data tersebut. 

Tekhnik ini digunakan untuk mendokumentasikan mengenai 

administrasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Jember, struktur organisasi, sarana prasarana, beserta data-

data penting lainnya, seperti foto-foto yang menunjang guna 

kesempurnaan penelitian ini. 

L. Analisis Data 

Analisa data kualitatif menurut Bogdan&Biken adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di 

pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Menurut Seidel yang juga dikutip oleh Moleong, analisa data kualitatif 

prosesnya berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya tetap dapat ditelisuri 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya 

3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum  

Dalam menentukan metode analisa data yang akan digunakan adalah 

model miles huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, data 

display dan conclusion. Hal ini digunakan karena proses menganalisa data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data
60

 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 
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2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sebagainya. Dalam hal ini miles dan huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang difahami tersebut. Selanjutnya juga disarankan, dalam 

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa 

grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart 
61

 

3. Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 
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atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang- remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
62

 

M. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesohihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 

“positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri (Moleong, 2009: 321). 

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 

Dan jenis Triangulasi dalam penelitan ini adalah dengan menggunakan 

triangulasi sumber, menurut Patton dalam Moleong, triangulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif . 

N. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulain dari 

penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan 

sampai pada penulisan laporan. Menurut Nasution dalam penelitian kualitatif  
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ada tiga tahapan yang harus dilalui yakni mulai dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan
63

 

1. Pra Lapangan 

a. Menyusun Rencana Penelitian 

b. Memilih lapangan Penelitian 

c. Memilih dan memanfaatkan informan 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pekerja Lapangan 

a. Memahami latar belakang  

b. Memasuki lapangan 

b. Berperan serta dan mengumpulkan data 

3. Penyelesaian  

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian 

b. Laporan yang sudah diselesaikan akan dipertanggung jawabkan di 

depan dewan penguji  
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

D. Gamabaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat IAIN Jember
64

 

 Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tidak 

dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini 

eksis. Dulu, pada tahun 1960-an di kabupaten Jember telah ada banyak 

lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, Mu’allimin 

dan Mu’allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila 

seseorang  ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 

terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, 

misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta. 

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan 

masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan 

masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim 

ulama di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan 

konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. 

Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH. Sholeh Syakir. Di antara 

keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya 

perguruan tinggi Islam di Jember. 
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Untuk merealisasi keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang 

terdiri dari: KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH., Muljadi, 

Abd. Chalim Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., 

BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan: (1) 

perguruan tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) 

Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. 

A. Sunarjo, SH dan Menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 

tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat 

dinegerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan 

kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi 

pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember. 

a. Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID) 

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di 

Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam 

Djember (IAID), dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq 

Machmud, SH. Untuk menunjang berdirinya fakultas tersebut, 

dibentuklah pengurus Yayasan IAID, terdiri dari: 

Dekan  : H. Shodiq Machmud, SH 

Wakil Dekan I : Drs. M. Ilyas Bakri 

Wakil Dekan II : KH. Muchit Muzadi 

Wakil Dekan III : Drs. M. Abd Hakim Malik 

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. 

Shodiq Machmud, SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN “Sunan 
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Ampel” di Surabaya pada tanggal 5 Juli 1965, pengurus Yayasan IAID 

ditetapkan sebagai Panitia Perubahan IAID menjadi IAIN oleh Menteri 

Agama K.A. Fatah Yasin. Rombongan yang masuk antara lain R. 

Oetomo, KH. Dzofir Salam, H. Sodiq Machmud, SH dan Muljadi. 

Panitia Pendaftaran IAIN Jember mengadakan Silaturahmi pada 

tanggal 7 Juli 1965 dan telah memutuskan prakarsa Fakultas Tarbiyah 

IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut: 

Anggota Senior : H. Shodiq Machmud, SH 

Pengangkatan Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, SH 

Kebiasaan Buruk Dekan II : Drs. Ahmad Djazuli 

Rombongan calon mahasiswa angkatan pertama yang mendaftar 

adalah 195 orang, dan setelah melalui proses placement test, 167 orang 

dinyatakan lulus. Soal tes seleksi sekitar kemudian diambil dari 

pertanyaan tes penempatan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Pada tanggal 1 September 1965 diadakan public talk oleh TK Prof. H. 

Ismail Ya'kub, SH, MA. bertempat di Gedung Tri Ubaya Sakti 

(Gedung Veteran, sekarang Kantor Pusat Unej), sebagai peluncuran 

tahun ajaran. Pada bulan-bulan utama, pembicaraan terjadi di majelis 

Tri Ubaya Sakti, koridor Masjid Jami', SD Jember Kidul I, dan PGAN 

Jember. 

Pada saat Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di 

Surabaya, beliau mengirimkan penunjukan ke Jember yang terdiri dari: 

(1) H. Anton Timur Djaelani, MA., Direktur Direktorat Pendidikan 
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Tinggi Keagamaan dan Pesantren di Kementerian Agama, dan (2) TK 

Prof. H. Islamil Jacob, SH, MA. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Utusan itu menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa dengan 

asumsi kira-kira dalam dua hari Komite Transmigrasi memiliki opsi 

untuk menyelesaikan kebutuhan perubahan, transformasi akan 

diselesaikan oleh Menteri Agama sendiri. Bagaimanapun, jika Anda 

tidak dapat melakukannya, transformasi akan ditangguhkan. 

Dewan ternyata sependapat dan memiliki opsi untuk melakukan 

transformasi dengan biaya sekitar Rp. 5.000.000 (5.000.000 rupiah) 

yang diperoleh dari pemberian daerah dan Pemerintah Daerah. 

Perubahan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Februari 1966 di GNI 

Jember dengan H. Shodiq Machmud, SH sebagai Dekan. 

b. Berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember 

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 

Tahun 1966 tanggal 14 Februari 1966, IAID diintegrasikan ke dalam 

staf Tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Transformasi tersebut 

diselesaikan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Februari 1966 di GNI Jember. 

Setelah dinasionalisasi, kewenangan Fakultas terdiri dari: 

Pembimbing: R. Oetomo (Bupati Jember), Ketua: KH. Dzofir Salam, 

Sekretaris : Muljadi, Bendahara : Moch Iksan, BA, Anggota : 1. H. 

Shodiq Machmud, SH, 2. H. Djumin Abdullah. 
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Dengan ditetapkannya IAID kepada IAIN, maka Yayasan IAID juga 

mengalami perubahan menjadi Yayasan Pembangunan IAIN Jember, 

yang terdiri dari : Pembimbing : R. Oetomo (Bupati Jember), Ketua : 

KH. Dzofir Salam, Sekretaris : Muljadi, Bendahara : Moch Iksan, BA, 

Anggota : 1. H. Shodiq Machmud, SH, 2. H. Djumin Abdullah. 

Pembentukan bersama KAMI dan KAPPI pada bulan September 1966 

berlaku dalam hal penguasaan gedung THHK, yang selanjutnya 

melibatkan tenaga Tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Pada 1969-

1971 aset diperoleh dari Departemen Agama untuk biaya restorasi 

struktur. 

Pada tahun 1966/1967 tentang usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Ampel Jember, dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember 

yang diperkenalkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 31 

Tahun 1967 tanggal 1 Januari, 1967. SP-IAIN dimotori oleh Kepala 

Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh K.A. Muchid Muzadi. Sekolah 

ini memiliki 63 siswa, 36 pengajar yang tidak tahan lama. SP-IAIN 

direncanakan untuk menyiapkan mahasiswa dari berbagai sekolah 

untuk menjadi mahasiswa IAIN. Alumni Sekolah Persiapan IAIN 

memenuhi syarat untuk masuk IAIN tanpa tes, selain tes mental. 

Sekolah Persiapan ini pada tahun 1978 diubah menjadi Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN). 

Sejak sejumlah besar Pengurus Yayasan Binaan IAIN pindah, 

dilakukan pembenahan administrasi Yayasan. Mengingat akta notaris 
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no. 68 tanggal 26 April 1983, Yayasan ini diidealkan dengan nama 

Yayasan Pembinaan dan Pengembangan IAIN, yang susunannya 

terdiri atas para penasehat: Bapak Bupati, Kepala TK.II Wilayah 

Jember, Ketua TK DPRD. II Jember, Rektor IAIN Sunan Ampel 

Jember. Keistimewaan Ketua : KH. Dzofir Salam, Ketua : H. Moh. 

Syari'in, Wakil Ketua : Drs. HM. Ilyas Bakri, Wakil Ketua : Drs. 

Sahuri Rifa'i, Sekretaris : Drs. HM. Hafi Anshori, Wakil Sekretaris : 

Drs. H. Zainuddin Dja'far, Anggota; Drs. H. Yasin, H. Shodiq 

Machmud, SH, Drs. Abd. Manan, Drs. M.Hakim Malik, Drs. Alfan 

Djamil, HM. Saleh Sarfan, Ahmad Djazuli, BA, H. Muchson Sudjono, 

HF. Muslich Adenan, Hj. Nihayah As, BA, H. Masliah Fatchan, BA. 

Setelah berdirinya Yayasan, otoritas tenaga kerja beserta Yayasan atas 

usul Bupati meminta kepada Rektor dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 

untuk diizinkan kembali ke jenjang Doktor di Jember. Kenyataannya, 

sejak awal Fakultas Tarbiyah Jember IAIN “Sunan Ampel” telah 

membuka program Doktor. Bahkan, pada tahun 1973/1974 telah 

meluluskan 16 peneliti. Maka berdasarkan SK Rektor tanggal 16 Juli 

1983 No. 16/A/13/P/1983, pada tahun akademik 1983/1984 dibuka 

program Doktor di Jember. Sejak tahun ajaran 1983/1984, Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel mulai melaksanakan Sistem Kredit 

Semester (SKS). 
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Berkenaan dengan kemajuan tanah, pihak Yayasan beserta Pimpinan 

Fakultas sepakat untuk menyerahkan perluasan IAIN di Jl Wr. 

Supratman No. 5 (sekarang Jl. Untung Suropati No. 5) ke 

a) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember untuk dipindahkan ke 

tempat lain yang hampir pasti untuk perluasan dan 

peningkatan IAIN, dengan alasan struktur tanah yang ada saat 

ini kurang dan terletak di tengah-tengah perkampungan dan 

mall, sehingga kurang membantu untuk pergantian acara 

skolastik. 

b) Atas usul Bupati H. Surjadi Setiawan, kawasan Lahan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember dikoordinasikan ke 

Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kelurahan Kaliwates, 

Kabupaten Jember. Pembangunan pekarangan yang penting 

diselesaikan oleh Bupati H. Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 

Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan, H. Moch 

Syari'in, Ketua Fakultas dan beberapa undangan lainnya. Agen 

perbaikan pekarangan adalah CV. Puji Jaya Sakti, dan 

mengingat bahwa untuk pengenalan pemanfaatannya, lahan 

telah dilibatkan. 

c) Untuk memanfaatkan lahan baru, baik untuk tempat kerja 

maupun untuk bincang-bincang dan latihan yang berbeda, pada 

tanggal 12 Maret 1991 pukul 19.00 WIB diadakan khatmil Al-

Qur'an yang dihadiri oleh para perintis tenaga kerja, 
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pembicara, perwakilan, mahasiswa dan individu dari Dharma 

Wanita. Selain itu, pada tanggal 13 Maret 1991 pukul 10.00 

WIB diadakan festival bersama warga sekitar. Pada tanggal 6 

Juni 1991, pekarangan baru yang terletak di Jalan Jum'at 

Mangli ini diprakarsai oleh Menteri Agama Republik 

Indonesia. 

b. Menjadi STAIN Jember 

1) Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN), staf Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 

Jember berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Jember. Kemudian pada saat itu dilingkari 

kembali pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 291 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

STAIN Jember. Dengan perubahan status tersebut, STAIN 

Jember memiliki tugas yang tidak dapat disangkal, konsisten, 

dan vital dalam upaya untuk memajukan pengetahuan, 

kehormatan, dan nilai negara dengan menciptakan lulusan 

yang berwawasan luas, terbuka, memiliki kapasitas eksekutif, 

dan berwawasan luas. mahir sesuai permintaan dan kebutuhan 

daerah setempat. 

2) Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember 

memiliki 3 divisi, yaitu: (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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(PAI) (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (3) dan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (KI). Pada tahun ajaran 1997/1998 

STAIN Jember membuka kantor lain selain Jurusan Tarbiyah, 

khususnya Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah. 

c. Perubahan dari STAIN ke IAIN Jember 

1) Setelah melalui perjalanan panjang menghadirkan kemajuan 

status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember seperti yang 

direncanakan oleh Tim Satgas yang telah dibentuk oleh Ketua 

STAIN Jember (sekitar saat itu), akhirnya pada tahun 2014, 

dalam pandangan Presiden Keputusan (Keppres) Nomor 142 

Tahun 2014 terjadi penyesuaian STAIN Jember menjadi IAIN 

Jember. Kemudian pada saat itu dilingkari kembali ke 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Jember. 

2) Seiring dengan perubahan IAIN Jember, banyak program 

review yang dibuka, hal ini diharapkan memiliki opsi untuk 

menjawab persoalan daerah yang lebih luas. Sementara itu, 

sumber daya dan program studi saat ini adalah sebagai berikut: 

1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi : 

a) Pendidikan Agama Islam (PAI) 

b) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

c) Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 
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d) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). 

e) Pendidikan Guru Radhatul Athfal (PGRA) 

f) Tadris Ilmu Sosial (IPS) 

g) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

h) Bahasa Inggris Tadris 

I) Matematika Tadris 

j) Biologi Tadris 

2) Fakultas Syariah, Program Studi: 

a) Al-Ahwal al-Syakhsiyyah/AS (Hukum Keluarga/Hukum 

Perdata Islam) 

b) Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) 

c) Hukum Tata Negara (Siyasah) 

d) Hukum Pidana Islam 

3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

a) Perbankan Syariah 

b) Ekonomi Syariah 

c) Akuntansi Syariah 

d) Zakat dan Wakaf 

4) Fakultas Dakwah, Program Studi: 

a) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

b) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

c) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) 

d) Manajemen Dakwah 
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e) Psikologi Islam 

f) Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora 

5) Pengetahuan Al-Qur'an dan Tafsir 

a) Ilmu Hadits 

b) Bahasa dan Sastra Arab 

c) Sejarah dan Kebudayaan Islam 

2. Visi Misi IAIN Jember
65

 

a. Visi IAIN Jember 

Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara 

b. Misi IAIN Jember 

1) Menyelenggarakan Pendidikan Islam, Sosial dan Humaniora yang 

unggul dan serius. 

2) Menyelenggarakan Penelitian untuk Menumbuhkan Aspek Keislaman 

dan Ilmiah Berbasis Pesantren 

3) Menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dengan bertumpu 

pada sekolah-sekolah inklusif Islam untuk bekerja pada norma dan sifat 

kehidupan daerah setempat. 

4) Pergantian peristiwa dan penguatan kelembagaan dengan memperkuat 

kolaborasi yang tumbuh di dalam negeri dan yang tidak dikenal. 

Sasaran pemberian pengajaran di IAIN Jember adalah: 1). Pengakuan 

lulusan yang akan menjadi individu-individu dari daerah setempat dan 

warga yang teguh, berkomitmen, memiliki pribadi terhormat, memiliki 
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pemahaman yang menyatu antara ilmu pengetahuan dan agama, ilmiah 

atau berpotensi cakap yang dapat diantisipasi, menciptakan atau 

menjadikan ilmu pengetahuan, inovasi sebagai serta keahlian, baik di 

bidang ilmu ketat, maupun ujian ketat yang dikoordinasikan dengan agama 

yang berbeda. 2). Pendidikan Islam lanjutan ditujukan untuk membentuk 

mentalitas dan karakter muslim, penguasaan informasi dalam rangka 

pemahaman dan semangat Islam yang kuat, kemampuan kerja yang cakap, 

dan kemampuan interaktif dalam budaya yang mutakhir dan pluralistik. 3). 

Merencanakan siswa untuk menjadi individu-individu dari daerah yang 

memiliki kapasitas keilmuan atau potensi kemahiran yang dapat 

menerapkan, menciptakan dan juga membuat informasi dan inovasi Islam 

yang ketat serta keahlian yang menghirup Islam dan 4). Menciptakan dan 

menyebarluaskan informasi dan inovasi Islam yang ketat serta karya yang 

berjiwa Islami dan memanfaatkannya untuk bekerja pada kehidupan 

individu dan meningkatkan budaya masyarakat.
66

 

E. Penyajian dan Analisis Data 

 Kegiatan ini dilakukan k e program studi Pendidkan Agama Islam 

IAIN jennber. Data Hasil Penelitian yaitu Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di lokasi penelitian. Sebagaimana dilakukan fokus 

penelitian, penyajian data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian yaitu: 1) Internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di FTIK Institut Agama 
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Islam Negeri (IAIN) Jember. 2) hambatan dan peluang dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam Rohmatan Iil’aalamiin melalui mata kuliah 

Islam Nusantara di FTIK lnstitut Agama lslam Negeri (IAIN) Jember.  

1. Penyajian dan Analisis Data tentang Internalisasi nilai-nilai Islam 

Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di 

FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

 Ada beberpa hal yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah 

Islam Nusantara kepada mahasiswanya dalam mengenalkan Islam 

rahmatan lil’alamiin. Salah satunya dengan menjelaskan materi dari 

Islam Nusantara dengan metode ceramah. Berikut adalah wawancara 

Hatta salah satu dosen Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah
67

: 

Untuk memberi pemahaman terkait islam rahmatan lil 

‘alamiin, saya cukup memberi pemahaman terlebih dahulu 

kepada mahasiswa. Apa itu islam nusantara dan apa 

hubungannya dengan islam rahmatan lil ‘alamiin. Agar 

mereka mengetahui bahwa sebenarnya islam yang 

rahmatan lil ‘alamiin ini, islam yang lues atau fleksibel, 

tidak menekan dan memksa. Ya seperti islam nusantara  

ini. 

                                                           
67

 Moh. Hatta, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Oktober 2021. 
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Gambar 4.1 Pembelajaran Mata Kuliah Islam 

Nusantara 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Adit:
68

 

 

Aku awal masuk mata kuliah islam nusantara ini 

penasaran karena ada kata islam dan nusantara. Jadi ketika 

sudah masuk pak Hatta menjelaskan islam nusantara ini. 

Ketika sudah paham ternyata islam seperti yang ada di 

Indonesia khususnya. Lebih kepada kelembutan dan 

merangkul semua kalangan atau bisa dikenal islam rahmat 

untuk seluruh alam. 

 

 

 

Selain ceramah, dosen pengampu juga menggunakan metode diskusi. 

Sehingga, ada gagasan dari mahasiswa yang mampu menjelaskan 

tentang Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Dengan demikian 

mahasiswa terpancing untuk menjelaskan pemahamannya tentang 

islam Nusantara. Seperti yang dijelaskan Hatta dalam wawancara:
69

 

Kalau saya setelah menjelaskan itu, anak-anak tak suruh 

berdiskusi terkait problema islam nusantara. Seperti, 

hubungannya dengan kehidupan sosial atau hubungan 

dengan rahmat untuk seluruh alam ini. Tujuannya apa, 
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diskusi ini mampu membuat mahasiswa berpikir kritis, 

dengan istilah islam rahmatan lil ‘alamin dan islam 

nusantara. 

 

Adit juga menjelaskan dalam wawancara, jika metode diskusi lebih 

menarik untuk diterapkan karena mahasiswa lebih paham terkait 

paham Islam Nusantara yang didalamanya menerpakan nilai-nilai 

Islam Rahmatan Lil ‘alamiin. Sehingga mahasiswa mampu menyerap 

poin dan maksud adanya Islam Nusantara:  

Saya suka metode diskusi ini, karena saya merasa ingin 

menjelaskan apa yang saya pahami tetang Islam Rahmatan 

lil ‘alamin yang terdapat di dalam islam nusantara. Bahkan 

teman-teman lebih emosional dan kelas terasa lebih hidup. 

Hal ini menyatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh pak 

dosen bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. 

 

Menurut Hatta, Proses Internalisasi faham Islam Rahmatan lil ‘alamiin 

ini sangat menarik di kalangan mahasiswa. Karena dalam mata kuliah 

Islam Nusantara selain membahas sebagian sejarah penyebaran agama 

Islam di Indonesia. Banyak isu hangat yang sedang dibahas oleh 

masyarat terkait peran penting Islam Nusantara:
70

 

Menurut saya proses internalisasi Islam rahmatan lil 

‘alamin ini sangat menarik dikalangan masyarakat mas. 

Selain membahas penyebaran agama Islam di Indonesia. 

Saya memberi contoh dalam realita saat ini, banyak sekali 

isu yang menyangkut agama. Bahkan semua dihubungkan 

dengan agama. Nah ini yang menjadi menarik untuk setiap 

diskusi. 

 

Dita juga mengatakan hal serupa dalam wawancara:
71

 

 

Dalam mata kuliah ini, saya diajarkan banyak tentang 

islam rahmatan lil ‘alamiin. Bagaimana islam yang ada di 

                                                           
70

 Moh. Hatta, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2021. 
71

 Dita Kharisma, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2021. 



 

 
 

85 

Indonesia ini bisa merangkul semua kalangan dan masih 

bisa hidup berdampingan, di samping problem yang ada di 

masyarakat saat ini juga dibahas. Karena sangat 

berhubungan dengan Islam nusantara. Banyak sekali hal-

hal yang mengatas namakan agama. 

 

Dalam internalisasi nilai Islam Rahmatan Lil ‘alamiin di mata kuliah 

Islam Nusantara, ada beberapa cara yang dilakukan oleh dosen 

pengampu, diantaranya adalah metode ceramah. Hal ini bertujuan 

untuk memberi pemahaman atau stimulus agar mahasiswa dapat 

memahami Islam Rahmatan lil ‘alamin dan Islam Nusantara. Sehingga 

meraka dapat memahami kesinambungan antara dua istilah tersebut. 

Selain metode ceramah, dosen pengampu juga menggunakan metode 

diskusi, di sisi lain metode ini membantu mahasiswa untuk kritis pada 

setiap istilah dan gagasan dari teman-temannya.  

Menurut Wildan
72

 selaku kepala Islam Nusantara, tujuan internalisasi 

ini adalah agar mahasiswa mengerti arti Islam Rahmatan Lil ‘alamiin. 

Ketika keluar menjadi alumni, mereka mampu mengenalkan Islam 

yang penuh kasih sayang dan dapat diterima oleh semua kalangan. 

Karena mengingat, Indonesia adalah Negara multi kultur, multi 

budaya, dan multi agama. Dalam wawancara beliau menjelaskan: 

Indonesia ini merupakan Negara multi kultur, agama, dan 

budaya mas. Jadi menjadi penting peran kampus terutama 

IAIN Jember untuk menciptkan alumni yang mampu 

memperkenalkan Islam yang rahmat untuk alam. Jadi bisa 

diterima semua kalangan. Agar islam ini tidak menjadi 

musuh dimana mereka berpijak atau menjadi ancaman. 

Oleh karena itu penting juga mata kuliah islam nusantara 
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ini untuk menginternalisasi nilai islam yang rahmat itu 

tadi.  

 

Hal ini juga dirasakan Oleh Dita salah satu mahasiswa IAIN Jember 

setelah mengikuti mata kuliah Islam Nusantara, dalam wawancara dia 

menjelaskan:
73

 

Saya sangat benar-benar memahami konsep islam yang 

mengajarkan kedamaian mas. Karena di dalam pelajaran 

saya diberitahu kalau islam itu bukan soal perang bukan 

soal penindasan dan penjajahan. Jadi dimana kita bisa 

bermnafaat dan menyebarkan kedamaian itu islam yang 

benar. Karena islam itu tidak pernah membuat lari. Tidak 

membuat orang ketakutan. 

 

Selain memiliki tujuan yang sangat positif. Menurut Anggun
74

 

Mahasiswa Program Studi pendidikan Agama Islam dalam 

wawancaranya menjelaskan Internalisasi ini memiliki Manfaat yang 

tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja, melainkan umat agama 

lain juga merasakan manfaat yang sama. Hidup menjadi tenang, tidaka 

ada pertikaian, dan tidak ada pilih kasih. Semuanya mendapatkan hak 

kehidupan yang sama, bebas untuk beribadah. 

Pemahaman Islam yang bagus seperti yang diajarkan 

dosen sayaitu sangat bagus untuk semua kalangan mas. 

Karena mereka berhak hidup tenang. Tidak ada 

intimadasi, tidak ada pengucilan serta pelarangan dalam 

beribadah. Karena kita sebagai umat islam ya harus 

ngelindungin setiap hak mereka. 

 

Proses internalisasi yang dilakukan dosen pengampu tidak cukup dengan  

metode ceramah dan metode diskusi saja. Selain Mahasiswa dituntut agar  

mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh dosen. Sehingga mereka bisa 
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mencari dan membaca banyak referensi tentang Nilai Islam Rohmatan 

Iil’aalamiin baik dari buku atau di Internet. Karena dengan cara seperti itu 

mahasiswa bisa mengetahui banyak literasi tentang Nilai Islam yang harus 

mereka terapkan di tengah lingkungan masyarakat. Setelah mereka 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan, kemudian mereka wajib 

mempresentasikan hasil tulisan yang telah mereka selesaikan, sehingga 

dosen pengampu bisa mengerti pemahaman dan pengaplikasian Nilai Islam 

rahmatan Lil ‘alamiin. Karena, sudah banyak diketahui jika pada zaman 

sekarang banyak sekali aksi radikalisme, sehingga menimbulkan banyak 

kericuhan terutama pada tempat ibadah non muslim. Hal tersebut timbul 

karena salah memahami islam yang sebenarnya. Hatta dalam wawancara 

menjelaskan:
75

 

Dalam proses pembeljaran dan mengenalkan Nilai Islam 

sebagai mahasiswa mereka harus saya beri tugas terkait 

materi materi yang menyinggung tentang islam rahmatan 

lil ‘alamiin dan Islam Nusantara. Agar mereka tahu, istilah 

islam yang rahmat untuk seluruh alam dan agar mereka 

tahu bahwa islam nusantara adalah bentuk 

pengejawantahan islam yang rahmat tersebut. Jadi harus 

banyak literasi yang mereka baca. Sehingga wawasan 

mereka luas sehingga mengerti mana yang harus mereka 

lakukan dan mana yang harus mereka jauhi. Karena islam 

sekarang dibuat senjata dengan niat keji setiap insan yang 

diselimuti keserakahan. Setelah tugasnya selesai mereka 

harus mempresentasikan, mereka harus menjelaskan apa 

yang mereka tulis sehingga saya bisa tahu sampai mana 

mereka memahami dan menerapkan nilai islam yang 

rahmat ini. Dan juga marak sekali di luar sana radikalisme 

mulai mengajak anak muda dalam jalan jihad yang salah. 

Hal ini mengakibatkan adanya aksi terorisme. Sehingga 

pengeboman ada di mana-mana. Terutama di tempat 
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ibadah non muslim. Padahal dalam ajaran agama mana 

pun termasuk islam. Perbuatan itu tidak dibenarkan.  

 

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Anggun dalam wawancara, bahwa 

adanya tugas berupa makalah yang harus dikerjakan setiap kelompok yang 

telah ditentukan.
76

 Selain itu, mahasiswa harus mempresentasikan makalah 

yang telah diselesaikan: 

Dalam kuliah Islam Nusantara saya dan teman-teman 

diberi tugas, seperti makalah. Dan temen-teman saya 

memiliki kelompok masing-masing dan memiliki tugas 

yang berbeda-beda. Dan harus selesai dengan waktu yang 

ditentukan. Setelah itu saya dan teman-teman harus 

mempresentasikan dan menjelaskan kepada teman-teman 

sekaligus diskusi. Dan tema tugas yang diberikan kepada 

kelompok saya tidak jauh jauh dari nilai islam rahmatan lil 

alamiin. Bahkan isu yang diangkat sangat factual. 

Gambar 4.2 Mahasiswa Diskusi dan Presentasi 

 

Proses pemantapan dalam internalisasi nilai Islam Rahmatan lil ‘alamiin. 

Dosen pengampu Mata kuliah Islam Nusantara memberi tugas membuat 

makalah. Hal ini bertujuan, agar mahasiswa dapat membaca berbagai 
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referensi mengenai Islam rahmatan lil ‘alamiin. Sehingga hal ini dapat 

mempermudah proses internalisasi nilai islam yang rahmat bagi seluruh 

alam. Mata kuliah  islam nusantara dalam hal ini, sebagai jembatan untuk 

para mahasiswa dan dosen pengampu untuk saling bertukar fikiran 

mengenai nilai Islam rahmatan lil ‘alamiin.manfaat yang bisa didapat dari 

proses internalisasi nilai islam rahmatan lil ‘alamin adalah menangkal 

proses radikalisme dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa. 

2. Penyajian dan Analisis Data tentang hambatan dan peluang internalisasi 

nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam 

Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK) Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

a. Hambatan 

Setiap pelaksanaan suatu program tidak menutup kemungkinan akan 

adanya peluang dan hambatan yang akan menghiasi kejadian tersebut. 

Sama halnya dengan yang dialami oleh para dosen pengampu. Tentu 

mereka mengalami hambatan dan merasakan peluang yang akan terjadi di 

lapangan. Karena melihat relita saat ini, banyak sekali yang menyalah 

gunakan istilah Agama Islam, hal ini menegaskan bahwa islam rahmatan 

lil ‘alamiin sudah tidak menjadi tujuan para oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Seperti yang di katakana oleh Hatta selaku dosen 

pengampu Islam Nusantara dalam wawancara:
77

 

Dalam proses pelaksanaan bahkan sampai ke lapangan, 

banyak sekali yang akan menghadang mas. Apalagi yang 
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kita ajarkan melalui mata kuliah islam nusantara, yang 

kemarin sempet menjadi perdebatan sehingga 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Padahal yang kita jelas melalui islam nusantara itu adalah 

sebuah islam yang moderat, sehingga mengenalkan islam 

dengan wajah santun, toleran, dan baik untuk semua umat. 

Hal ini menjadi kaku ketika sampai ketelinga para 

penyongsong khilafah. Ada kalanya ini menjadi hambatan, 

karena paham mereka ini mampu merasuki fikiran 

mahasiswa dengan doktrin bahwa islam itu ya hanya satu, 

ya dari arab itu yang benar, jadi tidak ada islam nusantara. 

Padahal islam yang kita ajarkan adalah bentuk penerapan 

nilai islam rahmatan lil ‘alamin. Sehingga tidak ada 

penolakan oleh kalangan manapun. 

 

Proses internalisasi pada setiap individu mahasiswa tentu harus betul-betul 

diperhatikan. Karena latar belakang pendidikan mereka sebelum menjadi 

mahasiswa fakultas tarbiyah IAIN Jember tentu berbeda-beda. Jadi dengan 

istilah yang akan dikenalkan oleh dosen dalam menanamkan nilai Islam 

Rahmatan lil ‘alamin harus dapat dimengerti. Karena, tidak semua dari 

mereka memiliki background pesantren. Sehingga akan terasa asing jika 

menggunakan istilah keagamaan yang tidak pernah mereka dengar. Seperti 

yang dikatakan oleh Anggun:
78
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Gambar 4.3 Mahasiswa Presentasi 

Pada matakuliah yang aku itu, menurut saya sangat 

menarik jadi pembahasannya itu factual, sehingga selaras 

dengan masalah yang telah terjadi di masyarakat. Hanya 

saja saya kurang paham ketika ada istilah yang lebih apa 

ya, kayak ke arab-araban. Nah itu saya sangat kesulitan 

untuk memahami. Karena saya sadar, dulu saya tidak 

mondok. Jadi terasa asing menurut saya. Sehingga saya 

harus Tanya ke dosennya daripada saya bingung. Tapi 

ketika mengerti jadi materi itu sangat bermanfaat sekali 

untuk bekal saya setelah keluar dari sini. 

 

Hal yang sama dijelaskan oleh Eza salah satu mahasiswa fakultas tarbiyah dalam 

wawancaranya:
79

 

Ketika mendapat materi Islam Nusantara terkait 

keislaman. Menurut saya banyak sekali hal menarik. 

Terutama tentang hubungan islam nusantara dan islam 

rahmatan lil ‘alamiin. Karena banyak istilah baru yang 

harus dikenalkan, teman-teman sayang kesulitan untuk 

memahami, karena mereka tidak memiliki latar belakang 

pesantren. Oleh karena proses penanaman nilai islam yang 

rahmat melalui mata kuliah islam nusantara sedikit 

terhambat. Karena ditakutkan mereka bosan karena tidak 

tau istilah seperti tasaamuh tawasuth dll. Sehingga tidak 

mau belajar atau memperdalam tentang islam rahmatan lil 

a’amiin terutama dalam islam nusantara. 

 

Hambatan yang lebih ekstream biasanya datang dari pemahaman yang berbeda. 

Ada dari beberapa mahasiswa yang faham keislamannya berbeda. Sehingga, hal 

ini menjadi sensitive jika sudah dijelaskan kepada mahasiswa yang memiliki 

pemahaman yang tidak sama. Harus ada kehati-hatian dalam meyampaikan 
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materi tentang islam rahmatan lil ‘alamiin. Hal ini disampaikan oleh Mustajab 

selaku dosen pengampu Islam Nusantara:
80

 

Saya pernah mas, ketika menjelaskan materi tentang 

hebatnya islam yang ada di Indonesia ini. Nah seperti ini 

mas, biasanya ormas islam dia bukan NU, coba kalau NU 

pasti sudah paham dan mengerti. Dan Tiba-tiba dia 

menanyakan sebuah keislaman yang dicampur adukkan 

dengan kebudayan. Karena itu bersifat menyamai menurut 

dia. Jadi menurut dia islam yang benar itu ya datang dari 

arab dan membawa budaya arab. Padahal islam kita ini 

lebih toleran dan mengedepankan islam yang rahmat 

sehingga bisa menyatukan semua umat. Hidup tentram 

ddengan penih kedamaian. 

 

 

 

Ada hal yang menjadi hambatan dalam internalisasi nilai Islam rahmatan lil 

‘alamin. Latar belakang sebelum menjadi mahasiswa sangat berpengaruh dalam 

penyampaian materi mata kuliah Islam Nusantara. Karena ada beberapa istilah 

yang baru mahasiswa kenal dan harus meraka mengerti terlebih dahulu. Karena 

mereka yang kesulitan untuk memahami biasanya lulusan dari sekolah umu dan 

tidak mengenyam dunia pesantren. Sehingga harus ada penjelasan yang detail 

untuk bisa memahamkan mereka. Selain itu, hal yang menjadi hambatan adalah 

pemahaman yang berbeda. Kejadian seperti ini biasanya ada ketika mahasiswa 

tersebut memiliki organisasi keislaman yang berbeda atau memang benar-benar 

memiliki paham yang berbeda. Sehingga harus penuh hati-hati dan kesabaran 

untuk menanamkan nilai islam Rohmatan lil ‘aalamiin. 
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b. Peluang 

Internalisasi nilai Islam Nusantara memiliki banyak peluang yang besar untuk 

mahasiswa terutama, karena mahasiswa menjadi agen perubahan yang sangat 

berpengaruh di kalangan masyarakat. Ketika internalisasi ini berjalan dengan 

lancar dan dapat melekat di hati dan fikiran mahasiswa. Maka radikalisme di 

Indonesia khusunya Fakultas Tarbiyah IAIN Jember akan habis.  Seperti yang 

dijelaskan oleh Mustajab dalam wawancara:
81

 

Proses internalisasi nilai islam yang rahmat ini memiliki 

banyak peluang nantinya mas hilmi. Karena pada dasarnya 

nilai islam yang kami ajarkan melalui mata kuliah ini 

adalah nilai islam yang moderat. Yang betul punya 

pengaruh di kehidupan masyarakat. Karena kita lihat. 

Mahasiswa ini menjadi agen of change, agen perubahan. 

Jadi jika kita mampu mendoktrin islam moderat ini atau 

islam yang memiliki rahmat untuk semua alam. Saya 

yakin di Indonesia, wabilkhusus di IAIN jember sendiri. 

Radikalisme akan tidak ada dan tak terlihat. Karena jika 

Indonesia sampai disekelilingi paham radikal. Maka 

jangan kaget kalau indosesia hancur seperti neger islam 

yang ada di timur tengah. 

 

Setiap proses internalisasi nilai Islam rahmatan Iil ‘aalamin yang dilakukan 

oleh dosen pengampu  menjadi sangat penting untuk pemahaman setiap 

mahasiswa. Karena hal ini mempengaruhi doktrin tentang keislaman pada 

setiap individu mahsiswa dan akan mempengaruhi masa depan Indonesia. 

Sebab, Banyak ditemui mahasiswa yang terpengaruh pemahaman radikal 

sehingga mengancam keamanan Negara bahkan hingga keluarga mereka 

sendiri. Seperti paparan Dita dalam wawancara:
82
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Saya sangat menganggap setiap materi terkait Islam 

rahmatan lil alamiin ini penting mas. Pokok mata kuliah 

ini penting dan menarik sekali untuk diperhatikan karena 

saya sebagai mahsiswa tidak mau terdoktrin paham yang 

radikal. Saya tidak mau memiliki paham yang akan 

mengancam kelurga dan Indonesia. Paham nilai islam 

rahmatan lil ‘alamin ini menjadi modal dan peluang untuk 

membuat Indonesia lebih baik lagi. Karena banyak 

sekarang mahsiswa yang terdoktrin faham yang salah mas. 

Sungguh menakutkan, bahkan sampai mengkafirkan orang 

tuanya sendiri. Dosa sekali kalau sampai kaya gitu mas. 

 

Hal serupa juga dikatakann Eza dalam wawancara:
83

 

 

Mata kuliah ini terasa aneh ketika saya membaca di jadwal 

kuliah mas. Karena kata Islam Nusantara aku langsung 

tertarik mas. Merasa penasaran, di fikirn saya bertanya, 

apa yang aakn dibahas ya, apa saja pengaruhnya ya. Dan 

ketika saya menerima materinya, ternyata banyak sekali 

manfaatnya. Bahkan peluang yang akan didapat menjadi 

luas pertama untuk diri saya sendiri, saya akan menjadi 

pribadi yang toleran, IAIN akan menjadi kampus bersih 

dari radikalisme, dan Indonesia akan aman menjadi 

Negara yang multi segalanya. Tentu hal ini yang 

diharapkan oleh para pendiri bangsa. Tidak ada 

penindasan atas nama agama, tidak ada pengkafiran, tidak 

menjelkkan satu sama lain. 

 

Penanaman nilai Islam Rahmatan lil ‘alamin memiliki peluang sangat 

besar untuk mahsiswa. Kaerna pada dasarnya, nilai yang terkandung 

dalam Islam rahmatan lil ‘alamiin ini sangat positif dan memiliki 

manfaat untuk setiap individu dan Negara Indonesia. Hal demikian 

menjadi modal Indonesia untuk menjadi Negara multi agama, budaya, 

suku. Jika faham radikal menyelimuti Indonesia, maka keamanan 

Indonesia sedang terancam. Contoh, Negara Islam yang ada di Timur 

tengah, mereka terpecah belah dengan meyakini paham masing-masing, 
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sehingga timbulah peperangan dan pertikaian sesame umat Islam. Hal 

demikian,karena mereka tidak mengenal nilai Islam rahmatan lil 

‘alamin tidak bisa menerima perbedaan yang ada di negera mereka. 

F. Pembahasan Temuan 

 

Mengingat informasi yang telah diperkenalkan dan pemeriksaan yang 

dilakukan, percakapan penemuan dilakukan sebagai pemahaman dan 

percakapan dengan hipotesis yang ada yang relevan dengan subjek 

eksplorasi ini. Dari informasi-informasi yang telah diperoleh di lapangan 

melalui persepsi dan pertemuan-pertemuan serta dokumentasi, kemudian 

diperkenalkan sebagai tayangan informasi, kemudian, pada saat itu, diurai 

kembali sesuai dengan titik fokus permasalahan dalam eksplorasi. 

Informasi yang diperoleh di lapangan antara lain:: 

1. Pembahasan Temuan tentang Internalisasi nilai-nilai Islam 

Rahmatan Lil’alamin melalui Mata Kuliah Islam Nusantara di 

FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

  Internalisasi nilai Islam Rahmatan Lil ‘alamin dalam mata 

kuliah Islam Nusantara sangat penting untuk menanamkan faham 

Islam moderat yang dapat diterima oleh semua kalangan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa Islam rahmatan Lil ‘alamin mengedapankan pada 

nilai prilaku yang mencerminkan nilai-nilai social yang perduli 

terhadap kemiskinan, dan berbagai hal lain mencakup permasalah 

social masyarakat. Hal demikian dilakukan hanya untuk 

mempertahankan solidaritas, persatuan, kebebasan, pengakuan 
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terhadap hukum, serta mengatur dalam kehidupan sosial untuk 

melakukan amar maruh nahi munkar.
84

  

  Dalam proses internalisasi, Dosen pengampu 

melakukannya melalui pembelajaran dalam kelas. Banyak sekali 

metode yang diterapkan untuk menanamkan nilai Islam rahmatan lil 

‘alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara. Dalam mata kuliah 

Islam Nusantara, mahasiswa dikenalkan dengan nilai Islam yang bisa 

diterima oleh semua kalangan. Dalam pembelajaran, dosen 

menerapkan metode ceramah untuk  memberi stimulus atau 

pengenalan tentang Islam Rahmatan lil ‘alamin dan Islam Nusantara. 

Karena pada awal pertemuan, mahasiswa harus mengetahui istilah 

Islam rahmatan lil ‘alamin dan Islam Nusantara. Pemberian stimulus 

ini bertujuan untuk merangsang mahasiswa lebih tertarik pada mata 

kuliah Islam Nusantara. Ketika mahasiswa sudah tertarik maka proses 

internalisasi nilai islam rahmatan lil ‘alamin akan memiliki hasil yang 

maksimal. 

  Setelah metode ceramah selesai, kemudian mahasiswa 

diperintahkan untuk membuat karya tulis ilmiah berupa makalah dan 

mereka dituntut untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Penerapan metode penugasan dalam proses internalisasi 

ini adalah bertujuan untuk mencari dan mebaca berbagai literasi 

tentang Islam rahmatan lil ‘alamin. Karena dengan banyak membaca, 
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mahasiswa akan paham konsep dan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. 

Setelah mengumpulkan tugas, mahasiswa harus mempertanggung 

jawabkan makalahnya dengan cara mempresentasikan kemudian 

mendiskusikan materi yang telah ditentukan. Hal demikian bertujuan 

untuk memperkuat daya ingat dan melatih cara bicara mahasiswa. 

Selain itu, dengan adanya diskusi, mahasiswa bisa bertukar pendapat 

kepada sesame mahasiswa, sehingga pemahaman yang mereka bangun 

tentang Islam Rahmatan lil ‘alamin semakin kuat.  

2. Pembahasan Temuan tentang hambatan dan peluang internalisasi 

nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam 

Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

a. Hambatan 

 Hasil penilitian dan data yang diperoleh di lapangan, dalam 

pelaksanaan Internalisasi dosen pengampu mata kuliah memiliki 

beberapa hambatan yang cukup mengganggu. Hambatan ini 

penjadi penghalang proses pembelajaran atau internalisasi nilai 

Islam rahmatan lil ‘alamin. Hambatan yang ditemukan oleh dosen 

pengampu adalah pertama, background sekolah sebelum 

menempuh dunia perkuliahan. Hal demikian sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman yang dimiliki setiap mahasiswa. Karena 

dalam penyampaian materi ada beberapa istilah bahasa di 

pesantren yang tidak dimiliki mahasiswa yang mempunyai latar 
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belakang sekolah Umum. Jadi, dosen pengampu dituntut untuk 

menyederhanakan bahasa agar setiap materi yang disampaikan bisa 

difahami oleh setiap mahasiswa. 

 Kedua, hal yang menjadi hambatan berikutnya adalah 

pemahaman Islam yang dimiliki mahasiswa. Ketika di lapangan, 

peneliti menemukan adanya mahasiswa yang berbeda faham, 

biasanya hal demikian memiliki latar belakang organisasi 

masyarakat Islamyang berbeda, karena ada beberapa yang tidak 

setuju dengan Istilah Islam Nusantara. Karena pada dasarnya 

menurut mereka Islam itu tidak terbagi dan hanya satu, yakni Islam 

dari nabi Muhammad. Tentu hal demikian menjadi hambatan 

karena sangat mengngganngu kondusifitas kelas. Jadi mengganggu 

konsentrasi mahasiswa lain yang serius untuk menimba ilmu 

tentang Nilai Islam rahmatan li ‘alamin. 

b. Peluang 

Pelaksanaan internalisasi nilai islam Rahmatan lil ‘alamiin 

memiliki peluang yang besar dalam penerapannya. Melihat 

Indonesia yang memiliki berbagai banyak suku, bahasa, agama, 

dan budaya, penerapan Nilai Islam Rahmatan Lil ‘alamiin dinilai 

relevan dalam kehidupan bersosial di negeri ini. Karena, dengan 

banyak perbedaan Islam harus tetap menjadi agama yang 

menenangkan, artinya nilai Islam rahmatan lil ‘alaminn sangat 

membantu dalam mendamaikan kehidupan umat Islam dengan 
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agama lain. Jadi, dalam matakuliah Islam Nusantara mahasiswa 

dituntut untuk mengerti dan faham tentang nilai Islam rahamtan Lil 

‘alamin agar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk 

mahasiswa bisa diterima dan memberi nilai positif yang  dapat 

menambah kerukunan.  
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BAB V 

PENUTUP 

C. Simpulan 

  Berdasarkan Fokus Penelitian, penyajian data dan analisis data, 

serat pembahasan temuan dapat diketemukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan Lil ‘aalamiin dalam matakuliah 

Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah IAIN Jember dilakukan melului 

kegiatan belajar mengajar antara Dosen dan mahasiswa. Dalam 

pengaplikasiannya dosen menggunakan metode  yang dapat membantu 

proses internalisasi diaantaranya metode ceramah, penugasan, presentasi, 

dan diskusi. Karena rangkaian metode ini dapat meningkatkan faham 

Islam yang moderat dan mampu diterima oleh semua kalangan, terutama 

non muslim. Pada dasarnya nilai rahmatan lil ‘alamiin yang diajarkan oleh 

dosen pengampu menjelaskan tentang Islam yang damai, santun, serta 

tidak meninggalkan syariatnya. Tentu hal ini, membawa dampak positif 

untuk kehidupan yang damai terutama di Indonesia. 

2. Pelaksanaan Internalisasi nilai Islam Rahmatan Lil ‘alamiin dalam 

matakuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah IAIN Jember tentu 

memiliki hambatan dan peluang. Adapun hambatan yang dalam 

pelaksanaannya adalah  latar belakang sekolah sebelum mahasiswa 

menempuh dunia perkuliahan, karena ada beberapa istilah penting yang 

tidak semua mereka kenali. Sehingga dosen pengampu dituntut untuk 

menyederhanakan penyampaian agar internalisasi ini bisa diserap baik-

90 
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baik oleh mahasiswa. Selain itu, hambatan yang mengganggu proses 

internalisasi adalah adanya mahasiswa yang memiliki faham radikal, 

biasanya hal ini dilatarbelakangi oleh berbedanya organisasi masyarakat 

Islam. karena memberi faham nilai Islam rahamatan lil ‘alamiin dengan 

cara melalui matakuliah Islam Nusantara dianggap tidak sesuai dengan 

ajaran Nabi Muhammad. Adapun peluang yang dapat dirasakan adalah 

Mengingat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan Budaya, Bahasa, 

dan Sukunya, tentu peran agama akan menjadi penting untuk 

mempertahankan salah satu identitas tersebut. Peluang yang jelas akan 

dirasakan oleh Indonesia ketika Internalisasi nilai Islam Rahmatan lil 

‘alamin.maka Indonesia akan menjadi Negara yang damai tidak ada 

kekerasan mengatasnamakan agama. Karena nilai Islam Rahmatan Lil 

‘alamin, mengjarkan sebuah kehidupan yang damai, walau harus banyak 

perbedaan di dalamnya. Hal tersebut harus dilakukan berawal dari 

mahasiswa, terutama di Fakultas Tarbiyah IAIN Jember. 

D. Saran 

 Setelah dilakukan beberapa tahapan penelitian, maka dapat disampaikan 

beberapa saran antara lain kepada: 

1. Bagi Fakultas IAIN Jember sebaiknya lebih mengontrol para mahasiswa 

yang memiliki faham radikal. Hal ini dilakukan agar meminimalisir 

meluasnya Islam garis keras yang akan mengancam keaman dan 

kedaualatan Negara Republik Indonesia, selain itu IAIN Jember akan 

bersih dari sikap Intoleran. 
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2. Bagi Dosen diharapkan mampu lebih dalam lagi menanamkan nilai Islam 

Rahmatan lil ‘alamin, karena dengan begitu Kampus IAIN Jember akan 

menjadi kesan terbaik selama proses pembelajaran selama perkuliahan 

dengan membimbing mahasiswa memiliki sifat toleransi yang tinggi.
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MATRIX PENELITIAN 

Judul Variabel Sub Variabel Sumber Data Metodepenelitian Fokuspenelitian 

Internalisasi 

nilai-nilai 

Islam 

Rahmatan 

Lil’alamin 

melalui Mata 

kuliah Islam 

Nusantara di 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Ilmu 

Kependidika

n (FTIK) 

Institut 

Agama Islam 

Negeri 

(IAIN) 

Jember 

 

1. Interna

lisasi 

nilai-

nilai 

Islam 

Rahma

tan 

Lil’ala

min 

2. Mata 

kuliah 

Islam 

Nusant

ara 

 

 

1. Internasli

sasi 

 

2. Islam 

Nusantara 

1. Informan 

-Pusat 

Kajian 

Islam 

Nusantara 

- Dosen 

-

Mahasisw

a 

2. Dokument

asi 

3. Kepustaka

an 

 

1. Pendekatan dan 

jenis penelitian : 

a. Kualitatif 

b. Jenis Field 

Research 

 

2. Metode 

pengumpulan data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Studi 

Dokumenta

si 

3. Keabsahan data : 

Triangulasi

Sumber 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana cara 

menginternalisasi nilai-nilai 

Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam 

Nusantara di Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Kependidikan (FTIK) 

Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Jember? 

2. Bagaimana hambatan dan 

peluang internalisasi nilai-nilai 

Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam 

Nusantara di Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Kependidikan (FTIK) 

Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Jember  
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Observasi tentang kondisi obyektif di Institut Agama Islam Negeri  (IAIN ) 

Jember. 

2. Observasi tentang proses kegiatan internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Institut Agama Islam 

Negeri  (IAIN ) Jember. 

3. Mengamati kondisi mahasiswa saat proses kegiatan internalisasi nilai-nilai 

Islam Rahmatan Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Institut 

Agama Islam Negeri  (IAIN ) Jember. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai Islam rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan? 

a. Apa saja yang disiapkan dalam proses pembelajaran Islam Nusantara? 

b. Apa metode yang dilakukan dalam menginternalisasi nila-nilai Islam 

Rahmtan Lil’alamin? 

c. Bagaimana pelaksanaan metode yang dipakai dalam proses 

internalisai nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin? 

2. Apa saja hambatan dalam menginternalisai nilai-nilai Islam rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara ini? 

3. Apa saja peluang dan manfaat menginternalisasi nilai-nilai Islam rahmatan 

lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara? 

4. Bagaimana evaluasi yang harus dilakukan dalam proses internalisasi nilai-

nilai Islam rahmatan lil’alamin? 

5. Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran yang dipakai dapat 

membuat mahasiswa mudah memahami materi yang disampaikan? 



 

 
 

6. Bagaimana respon atau tanggapan mahasiswa setelah proses 

pembelajaran dalam menginternalisai nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin 

melalui mata kuliah Islam Nusantara? 

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Jember 

2. Profil Institut Agama Islam Negeri Jember 

3. Letak Geografis Institut Agama Islam Negeri Jember 

4. Stuktur Institut Agama Islam Negeri Jember 

5. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Jember 

6. Foto Penelitian 

7. Denah Institut Agama Islam Negeri Jember 

 

  



 

 
 

a.n. Dekan 

Wakil Dekan Bidang 

 

 

 

 

Mashudi 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS 

TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136 

Website : www.http://ftik.iain-jember.ac.id  e-mail : tarbiyah.iainjember@gmail.com  
 

 

 
 

Nomor        :   B. 1612/In.20/3.a/PP.00.9/06/2021                                   21 Juni 2021 

Sifat           :   Biasa 

Lampiran    :   - 

Hal             :   Permohonan Ijin Penelitian 
 

 
 

Yth. Pimpinan Kampus IAIN Jember  

di Tempat 
 

 
 

Assalamualaikum Wr Wb. 

 
Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut : 

 
Nama                        :     Hilmi Fadil Aziz 

NIM                           :     T20151392 

Semester                  :     XII 

Prodi                         :     Pendidikan Agama Islam 

 
untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Internalisasi nilai-nilai Islam Rahmatan 

Lil’alamin melalui mata kuliah Islam Nusantara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

selama Selesai Penelitian  di lingkungan lembaga Kampus UIN Jember. 

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:  

Warek 1 
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Mahasiswa 
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RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) 

No. Dokumen 

1 

No Revisi 

0 

Tanggal Terbit 

22 Februari 2022 

 

Mata Kuliah (Kode MK) : Peradaban Islam dan Islam Nusantara 
(INSS11905) 

SKS  : 4 
Pertemuan : 20 

Semester  : II 
Kelas  : IPS 

Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Dosen                : Hatta, S.Pd.I, M.Pd. I 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mencakup pembahasan seputar sejarah keislaman sekitar munculnya Islam, perkembangan islam, masa kejayaan Islam, masa keruntuhan dinasti – 

dinasti Islamiyah hingga berkembang diperbagai penjuru dunia khususnya di berbagai belahan benua asia termasuk di Indonesia. Dalam matakuliah ini juga 

dibahas segala hal yang terjadi pada setiap masa tersebut dari sis iperkembangan Islam sebagai agama, kekuatan politik, perkembangan ilmu dan pengetahuan, 

social peradaban, ekonomi dan berbagai fenomena lain yang muncul di dalamnya baik sejarah dunia maupun nusantara.  

Mata Kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara ini ditetapkan sebagai salah satu bidang studi yang wajib di berikan dan diajarkan kepada mahasiswa 

khususnya bagi mahasiswa FakultasTarbiyah Dan Ilmu Keguruan guna untuk memberikan wawasan, pengetahuan, berbagai disiplin ilmu yang mendukung 

didalamnya untuk dijadikan bekal bagi para calon tenaga pendidik dan kependidikan, agar memiliki kemampuan, penguasaan, pemahamahan, kepekaan dan 

respek terhadap perkembangan dari periode keperiode sehingga harapannya dapat mengambil manfaat dibalik perkembangan tersebut 

Matakuliah ini juga merupakan komponen kompetensi pendukung yang dirancang untuk member bekal kepada mahasiswa dalam memahami konsep tentang 

kajian ke Islaman yang berkaitan dengan kajian Islam Nusantara. Pemahaman kajian Islam nusantara kepada mahasiswa dapat memberikan kontribusi akan 

pentingnya Islam yang sesuai dengan budaya asli nusantara serta bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. 
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S1: Bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 113ystem113us; 
S3: Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
S4: Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 
 

PENGETAHUAN 
P1: Menguasai  pengetahuan  dan  langkah-langkah  dalam  menyampaikan gagasan  ilmiah  secara  lisan  dan  tertulis  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  

yang  baik  dan  benar  dalam  perkembangan  dunia  akademik  dan dunia kerja; 
P3: Menguasai  pengetahuan  dan  langkah-langkah  dalam  mengembangkan pemikiran  kritis,  logis,  kreatif,  inovatif  dan  sistematis  serta  memiliki 

keingintahuan  intelektual  untuk  memecahkan  masalah  pada  tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; 
P4: Menguasai  pengetahuan  dasar-dasar  keislaman  sebagai  agama  rahmatan lil‘alamin 
P5: Menguasai  pengetahuan  dan  langkah-langkah  integrasi  keilmuan  (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan; 
P6: Menguasai  langkah-langkah  mengidentifikasi  ragam  upaya  wirausaha  yang bercirikan  inovasi  dan  kemandirian  yang  berlandaskan  etika  Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global. 

KETRAMPILAN UMUM (KU) 
KU1: Mampu  menerapkan  pemikiran  logis,  kritis,  sistematis,  dan  inovatif  dalam kontek pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 

yang  memperhatikan  dan  menerapkan nilai  humaniora yang sesuai denganbidang keahliannya 
KU3: Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  implementasi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humaniora  

sesuai  dengan  keahliannya  berdasarkan  kaidah,  tata  cara,  dan etika ilmiah dalam rangka  menghasilkan  solusi, gagasan,  desain atau kritik seni, 
K4: Mampu  menyusun  deskripsi  saintifik,  hasil  kajiannya  dalam  bentuk  skripsiatau  laporan  tugas  akhir,  dan  mengunggahnya  dalam  laman  

perguruantinggi 
KU5: Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat,  dalam  konteks  penyelasaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data 
KU8: Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang beradadi  bawah  tanggungjawabnya  dan  mampu  mengelola  pembelajaran  secara 

mandiri 
KU9: Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamanahkan,  danmenemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi 

 KETRAMPILAN KHUSUS (KK) 
KU2: Mendiseminasikan karya akademik  dalam bentuk  publikasi  yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi; 
KU4: Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan  kemampuan  beragama  dalam  kehidupan  nyata  di 

sekolah/madrasah dan di masyarakat; 
KU5: Mampu  melaksanakan  tindakan  reflektif  berdasarkan  prosedur  dan metodologi  penelitian  ilmiah  untuk  peningkatan  kualitas  sekolah/madrasah; 

 

  



 

 
 

 

Minggu 
Kemampuan Akhir 
yang Diharapkan 

BahanKajian (MateriPembelajaran) Pengalaman Belajar 
Bentuk 

Pembelajaran 
Waktu 
Belajar  

KriteriaPenilaian (Indikator) 
Bobot 
Nilai 

Referensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Memahami RPS dan 
Kontrak Perkuliahan 

Sosialisasi RPS 
1. Membahas tujuan, materi, strategi, sumber dan 

evaluasi, tugas dan tagihan dalam perkuliahan. 
 

Memberi komentar 
tentang isi RPS dan 
Kontrak Perkuliahan 

Ceramah dan 
Dialog 

2 x 60 Menit Pemahaman dan Perhatian 
dalam mendengarkan 
penyampain RPS dan Kontrak 
Perkuliahan 

2%  

2 Pengantar sejarah 
Peradaban Islam dan 
Islam Nusantara 

1. Pengertian 
2. Fungsi, Urgensi, Dan Tujuan Materi Peradaban 

Islam dan Islam Nusantara 
3. Objek Studi Peradaban Islam dan Islam 

Nusantara 
4. Landasan, karekteristik Islam nusantara 

Membuat  Peta Konsep 
Tentang Pengertian, 
Macam-macam, 
Urgensi mempelajari 
Peradaban Islam dan 
Islam Nusantara 

Concept 
Mapping 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2%  

 

3 Peradaban Arab 
Sebelum Islam 
Datang 

1. Asal usul dan Letak Geografis Bangsa Arab 

2. Peradaban Bangsa Arab (Agama, system 
politik, sosia lbudaya, Ekonomi) 

Membuat  Makalah 
tentang Peradaban 
Arab Sebelum Islam 
Datang 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 

4 Peradaban Islam 
Masa Rasul (Perintis 
Dasar Peradaban 
Islam) 

1. Periode Makkah  
a. Sirah Nabawiyah 
b. Strategi dakwah 
c. Lahirnya Masyarakat Islam  
d. Hijrah dan Kelangsungan Peradaban Islam 

2. Periode Madinah 
a. Peran Nabi 
b. Piagam Madinah 
c. Peradaban 

Membuat  Makalah 
tentang Peradaban 
Islam Masa Rasul 
(Perintis Dasar 
Peradaban Islam) 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2% 

5 Peradaban Islam 
Masa 
(Khulafaurrasyidin) 

1. Konsep Dasar Khilafah 
a. Pengertian 
b. Pandangan Para Ulama’ dan Dinamikanya 

2. Proses Pembentukan Khilafah 
a. Kondisi Sosial Politik Pasca Rasul wafat 
b. Proses awal pemilihan Khalifah 
c. Profil Khalifah (Abu Bakar Asshiddiq, Umar 

Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abu 
Thalib) 

d. Peradaban yang di bangun 

Membuat  Makalah 
tentang Peradaban 
Islam Masa 
(Khulafaurrasyidin) 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 



 

 
 

6 Peradaban Islam 
Masa (Dinasti 
Umayyah)  

1. Proses pembentukan Bani Umayah dan 
Perluasan Islam 

2. Periodeisasi 
3. Peradaban Bani Umayah 
a. Bidang administrasi, politik dan Pemerintahan 
b. Bidang Ekonomi 
c. Perkembangan Ilmu pengetahuan (Sains) 
d. Faktor pendukung dan penghambat kemajuan 

Membuat Makalah 
tentang Peradaban 
Islam Masa (Dinasti 
Umayyah) 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2% 

7 Peradaban Islam 
Masa Kemajuan 
Islam (Dinasti 
Abbasiyah) 

1. Proses pembentukan Bani abbasiyah  dan 
Perluasan Islam 

2. Periodeisasi dan munculnya dinasti-dinasti 
3. Peradaban Bani Umayah 

a. Bidang administrasi, politik dan Pemerintahan 
b. Bidang Ekonomi 
c. Perkembangan Filsafat, Ilmu pengetahuan 

(Sains) dan Tekhnologi 
d. Faktor pendukung kemajuan dan penghambat 

 

Membuat, Makalah 
tentang Peradaban 
Islam Masa Kemajuan 
Islam (Dinasti 
Abbasiyah) 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 

8 Masa Tiga Kerajaan 
Besar Islam (1500-
1800) 

1. Kerajaan Usmani di Turki 
a. Sejarah singkat,  
b. Kemajuan-Kemajuan Kerajaan  
c. Faktor-faktor Penyebab Kemunduran dan 

Kehancuran 
2. Kerajaan Syafawi di Persia 

a. Sejarah singkat,  
b. Kemajuan-Kemajuan Kerajaan  
c. Faktor-faktor Penyebab Kemunduran dan 

Kehancuran 
3. Kerajaan Mughal 

a. Sejarah singkat 
b. Kemajuan-Kemajuan Kerajaan  
c. Faktor-faktor Penyebab Kemunduran dan 

Kehancuran 

Membuat, Makalah 
tentangMasa Tiga 
Kerajaan Besar Islam 
(1500-1800) 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Pemahaman dan Perhatian 
dalam mendengarkan 
penyampain materi 

2%  

 
9 

Teori masuknya 
islam dan 
terbentuknya 
masyarakat muslim 

1. Teori masuknya islam ke Indonesia 
2. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia 
3. Bukti masuknya islam di indonesia 

Membuat, Makalah 

tentang Teori 
masuknya islam dan 
terbentuknya 
masyarakat muslim di 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 
 



 

 
 

di Indonesia Indonesia 

10 Akulturasi Islam 
dengan budaya lokal 

 1. Islam Memandang Tradisi/budaya 

 2. Islam dan Akulturasi dengan Budaya Lokal 
 3. Akulturasi Nilai Islam dengan Budaya 

Indonesia 

Menyusun makalah 
tentang Akulturasi 
Islam dengan budaya 
lokal 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2% 

 UTS  Mengerjakan soal esai Mampu menjawab 
pertanyaan dengan 
baik dan benar 

 2x60 Menit  2%  
 
 
 
 

11 
 
 

 

Peran Wali Songo 
dalam penyebaran 
Islam di Indonesia 

 

1. Arti dan sejarah para wali songo 
2. Peran para wali dalam penyebaran Islam 
3. Ajaran-ajaran wali songo 

 
 

Menyusun makalah 
tentang peran wali 
songo dalam 
penyebaran islam 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2% 

        

12 Sejarah kerajaan 
Islam di Aceh & 
implikasinya bagi 
penyebaran Islam 

1. Kerajaan Perlak 
2. Kerajaan Samudara Pasai 
3. Kerajaan Aceh Darus Salam 

Menyusun makalah 
Sejarah kerajaan 
Islam di Aceh 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 
 

13 Sejarah kerajaan 
Islam di jawa & 
implikasinya bagi 
penyebaran Islam 

1. Kerajaan Demak 

2. Kerajaan Pajang 

3. Kerajaan Mataram 

4. Kerajaan Banten 

Menyusun makalah 
tentang Peradaban 
Islam Di Indonesia 
Masa Kerajaan Islam 
Di Jawa 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2% 

14 Kebangkitan jaringan 
Ulama’Nusantara 
dengan Haromain 
 

1. Lata belakang kebangkitan ulama Nusantara 
2. Bentuk saluran jaringan ulama Nusantara 

denganHaromain, 
3. tokoh ulama Nusantara dan implikasinya 

terhadap perkembangan kajian Islam di 
nusantara) 

 

Menyusun makalah 
tentang Kebangkitan 
jaringan 
Ulama’Nusantara 
dengan Haromain 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 

15 Gerakan 
Pembaharuan Islam 
di Indonesia  
( Persis, Al-Irsyad, 
Jami’atu al khoir, 
Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama 
(NU)  

1. factor penyebab munculnya gerakan 
pembaharuan 

2. bentuk-bentuk gerakan pembaharuan di 
Indonesia. 

3.  implikasinya gerakan pembaharuan terhadap 
dinamika kajian ke-Islaman di Indonesia) 

Menyusun makalah 
tentang Gerakan 
Pembaharuan Islam 
Persis, Al-Irsyad, 
Jami’atu al khoir, 
Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama (NU) 
di Indonesia  

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3% 



 

 
 

 

16 Islam dan pluralitas 
keagamaan di 
indonesia 

1. Sikap terhadap Pluralitas Agama 
2. Toleransi terhadap agama lain 
3. Toleransi Terhadap Pemahaman 

Keagamaan Selain Ahlusssunnah wal 
Jama'ah 

Menyusun makalah 
tentang Ragam 
persepektif Aliran 
Pemahaman 
Keagamaan di 
Indonesia 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2%  

17 Pesantren Dalam 
Lintasan sejarah 
 

1. Pengertian dan sejarah pesantren  

2. Karakterisktik pesantren 

3. Tipologi, dan Nilai-Nilai yang diajarkan pondok 
pesantren 

Menyusun Makalah 

tentang Potret 
Pesantren Dalam 
Lintasan sejarah 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

3%  

18 Modernisasi sistem 
Pendidikan 
Pesantren 
 

1. Telaah Historis pendidikan pesantren. 

2. kurikulum pondok pesantren 

3.  metode pembelajaran di pesantren  

4.  inovasi system pendidikan pesantren 

Menyusun Makalah 

tentang Modernisasi 
sistem Pendidikan 
Pesantren 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

  

19 Pesantren dan 
Pribumisasi Islam di 
Nusantara 
 

1. Pesantren sebagai basis pendidikan Islam di 
Indonesia, 

2. konsep pribumisasi Islam 
3. karakteristik pribumisasi Islam  
4.  tujuan pribumisasi Islam di Indonesia 

Menyusun Makalah 
tentang Pesantren dan 
Pribumisasi Islam di 
Nusantara 
 

Small Group 
Discussion 

2 x 60 Menit Produk Peta Konsep : 
Kejelasan, Kelengkapan dan 
kerapian 

2%  

20 Review  Replay ulang materi  Auto kritik   2 x 60 Menit  2%  

21 UAS   UAS TesTulis dan 
Tugas 

2 x 50 Menit Kesesuaian Jawaban dengan 
Soal 

30%  
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