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ABSTRAK MANSUR, Pembinaan dan Pemantapan Sistem Pendidikan Islam Masyarakat 

Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju, Studi Kasus pada Masyarakat Transmigrasi, 

(dibimbing oleh Darmawan Mas’ud Rahman dan Abd. Rahman Getteng). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap sistem Pembinaan dan pemantapan Pendidikan Islam 

Masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju, yang meliputi bentuk pembinaan 

pendidikan Islam, dan faktor-faktor apa yang dihadapi di dalamnya serta sistem/metode 

yang sesuai dalam pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam masyarakat 

Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju. Pemukiman transmigrasi Jawa di Kabupaten 

Mamuju tersebar pada delapan desa. Tiga desa diantaranya yang menjadi lokasi 

penelitian ini.  

 

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 

observasi partisipasi, diskusi kelompok terarah dan analisis/telaah dokumen. Analisis 

data yang digunakan di dalamnya adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa, metode pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa 

dilakukan dengan ceramah bagi orang dewasa dan para orang tua pada khotbah jum’at 

dan pada kegiatan arisan, selamatan/syukuran dan pengajian majelis taklim Selain itu, 

penggunaan metode tradisional dalam mengajarkan al Our’an.  

 

Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam 

masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku berupa, (l) keragaman tingkat pemahaman 

keagamaan, (2) rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat, (3) kualitas para 

pembina pendidikan Islam, dan (4) materi pendidikan Islam serta (5) tempat sarana 

pendidikan Islam. Sehingga, sistem/metode pembinaan dan pemantapan pendidikan 

Islam masyarakat Jawa di Kecamatan ini yang tepat untuk diterapkan adalah metode 

dialog khusus bagi orang tua dan orang dewasa serta para remaja.  

 

Sedangkan bagi anak-anak digunakan metode iqra’ dalam mengajarkan al-Qur’an, serta 

pengiriman anak-anak pada berbagai pesantren di Pulau Jawa.



ABSTRACT MANSUR, Guidance and Stabilization of the Javanese Islamic Education 

System in the Kalukku Mamuju District, Case Study on the Transmigration Society, 

(supervised by Darmawan Mas'ud Rahman and Abd. Rahman Getteng). This study aims 

to reveal the system of Islamic Education Development and stabilization of the Javanese 

Community in the Kalukku Mamuju Subdistrict, which includes forms of Islamic 

education development, and what factors are encountered in it and the systems / 

methods that are appropriate in the development and strengthening of the Islamic 

education system of the Javanese community in Kalukku Mamuju District. Java 

transmigration settlements in Mamuju Regency are spread over eight villages.  

 

Three of these villages are the locations of this study. The data of this study were 

obtained using in-depth interview techniques, participatory observation, focus group 

discussions and document analysis. Analysis of the data used in it is a qualitative 

descriptive analysis. This research resulted in the finding that, the method of fostering 

Islamic education in the Javanese community was carried out with lectures for adults 

and parents in Friday sermons and on social gathering, salvation / thanksgiving and 

recitation of majelis taklim. In addition, the use of traditional methods in teaching 

al-Our'an.  

 

As well as the factors that influence the implementation of Islamic education 

development in the Javanese community in the Kalukku District in the form of, (l) the 

diversity of levels of religious understanding, (2) the low level of formal education in the 

community, (3) the quality of Islamic education supervisors, and (4) Islamic education 

materials and (5) place for Islamic education facilities. Thus, the appropriate system / 

method of developing and strengthening Islamic education in Javanese communities in 

this sub-district is a special dialogue method for parents and adults and adolescents.  

 

Whereas for children, the iqra method is used in teaching the Qur'an, and sending 

children to various boarding schools in Java. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 

Kebebasan untuk memeluk suatu agama di Indonesia dijamin oleh UUD. 1945, seperti 

yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 UUD. 1945. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

pembinaan kualitas dan peningkatan mutu kehidupan beragama dapat pula dilakukan 

secara bebas oleh para pemeluk agama masing-masing. Sepanjang usaha itu tidak 

menimbulkan gangguan bagi pemeluk agama lain. Demikian juga dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional.  

 

Di dalmnya dijumpai isyarat bahwa, pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang utuh. Manusia yang 

dimaksud adalah manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa 



dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan 

rohani. Manusia yang berkepribadian itu bercirikan sifat mandiri, memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila 

pembinaan pendidikan agama kepada masyarakat dilakukan secara berkesinambungan.  

 

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, dapat dilakukan 

dengan penyempurnaan sistem pendidikan agama secara terpadu dan integral dengan 

sistem pendidikan nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai (GBHN, 1999). Pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini, diarahkan 

kepada pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan. Secara umum dirumuskan 

bahwa tujuan pembangunan nasional, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur, merata materiil dan sprituiil berdasarkan pancasila di dalam wadah negara 

kesatuan Republik Indonesia.  

 

Tujuan ini, juga tertuang dalam tujuan pembangunan jangka panjang (PJP), yaitu antara 

lain bidang keagamaan dengan segala aspeknya. Atas dasar kepercayaan bangsa 

Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat 

Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 

(hablum min Allah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablum min at-Annas). 

Darinya akan lahir kepekaan sosial dan perilaku yang proporsional terhadap lingkungan 

dimana ia hidup bermasyarakat. Kepekaan sosial ini dinilai dapat menimbutkan 

kematangan dan keseimbangan di dalam kehidupan, baik lahiriah maupun bathiniah.  

 

Stabilitas kehidupan beragama sangat kontnbutif dalam menyediakan iklim kondusif 

untuk terlaksananya segala program-program pembangunan masyarakat, bangsa dan 

negara. Sebaliknya, kekacauan yang bermotifkan agama merupakan bencana terbesar 

dan tirai penghalang paling tebal bagi terealisirnya program-program pembangunan 

yang hendak dilaksanakan. Pembinaan pendidikan Islam oleh pemeluk agama Islam 

merupakan kewajiban umat Islam itu sendiri.  

 

Kebebasan untuk memperbaiki keadaan kehidupan beragama kepada para pemeluk 

agama masing-masing merupakan kebijakan yang harus mendapat prioritas terbesar di 

Indonesia. Prioritas pembangunan umat beragama ini disebabkan karena tingkat 

pluralitas dan keragaman agama yang diakui di Indonesia sangat tinggi. Apabila hal ini 

diabaikan sewaktu-waktu dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan yang tidak 

terselesaikan. Ustadz dalam posisinya sebagai panutan, dituntut senantiasa membangun 

interaksi sosial dengan masyarakatnya. Interaksi sosial para ustadz dapat melahirkan 

keteladanan bagi masyarakat dalam melakoni hidup secara baik.  

 

Kelakuan yang ditampilkan oleh para ustadz secara totalitas seyogyanya 



menggambarkan aspek-aspek ke-Islam-an yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis 

yang telah disampaikannya. Sikap yang terbangun dari keteladanan ini pada akhirnya 

dapat melahirkan tatanan masyarakat yang toleran dengan pemeluk agama lain, sebagai 

cerminan dan missi Islam sebagai rahmalan lil ‘alamin. Kesadaran beragama yang tinggi 

melahirkan pemeluk agama yang rukun kepada pemeluk agama lain.  

 

Pembinaan ke arah ini oleh para pembina pendidikan agama bagi para pemeluk agama 

masing-masing sangat dibutuhkan guna mewujudkan kesinambungan persatuan dan 

kesatuan bangsa. Kewajiban membina dan menerima pembinaan merupakan hak dan 

kewajiban individu, tentu saja disesuaikan dengan kadar kemampuan masing-masing. 

Tidak seorangpun yang dapat mengelak dari hak dan kewajiban tersebut, karena ini 

mendukung maksimalitas pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Pada dasarnya 

kewajiban ini fardhu kifayah, akan tetapi kewajiban ini juga dapat.  

 

menjadi fardhu a'in sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing individu. Seyogyanya, hal ni menjadi spirit bagi setiap orang termasuk 

warga transmigrasi. Masyarakat transmigrasi yang beranekaragam, dengan latar 

belakang yang berbeda-beda, memiliki tingkat pluralitas suku yang tinggi. Etnis yang 

berbeda-beda dengan pemahaman keagamaan yang bertingkat-tingkat melahirkan 

masalah sosial yang juga bervariasi. Dalam mencermati masalah sosial yang ada dalam 

masyarakat, seorang ustadz tidak boleh mempersoalkan latar belakang yang dimiliki 

oleh masyarakatnya.  

 

Masyarakat transmigrasi memiliki perbedaan-perbedaan di dalam hidup bermasyarakat, 

baik perbedaan adat istiadat dan strata sosial maupun perbedaan pemahaman dan 

pelaksanaan ritual keagamaan. Pengetahuan psikologi sosial seorang ustadz terhadap 

masyarakat sangat membantu dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam mendidik 

masyarakatnya. Problema sosiologis antara ustadz dengan masyarakatnya dalam 

membangun interaksi sosial memiliki kontribusi besar dalam melahirkan permasalahan 

yang mempengaruhi maksimalitas pencapaian tujuan pembinaan pendidikan Islam yang 

hendak dicapai.  

 

Interaksi sosial, dengan mengesampingkan berbagai perbedaan yang menjadi 

obyektivitas masyarakat transmigrasi, menjadi jembatan untuk mewujudkan suatu 

tatanan masyarakat yang harmonis. Perbedaan-perbedaan yang ada harus diposisikan 

sebagai satu dinamika kehidupan sosial masyarakat. Tatanan masyarakat yang harmonis 

ini dapat dicapai, apabila pengetahuan para ustadz mampu mengakomodir berbagai 

obyektivitas sosial masyarakatnya. Pengetahuan agama dan pengetahuan umum bagi 

seorang ustadz dalam berinteraksi dengan masyarakatnya, merupakan dua kecakapan 

yang perlu dimiliki secara komprehensif.  



 

Pengetahuan agama dan pengetahuan umum secara integral merupakan modal dasar 

yang mutlak dimiliki oleh seorang ustadz. Sistem penyampaian materi pembinaan dalam 

berinteraksi dengan masyarakatnyapun merupakan suatu kompetensi yang tidak boleh 

diabaikan oleh para ustadz dalam melakukan transfer pesan-pesan pendidikan agama 

Islam yang dibawakannya. Kompotensi ini merupakan bekal dasar yang harus dimiliki 

oleh seorang ustadz dalam membagi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman 

keagamaan kepada masyarakat yang dibinanya.  

 

Ceramah sebagai satu metode penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada 

masyarakat perlu ditangani secara proporsional dan profesional agar tidak ditemui 

kendala yang bersifat teknis. Keberhasilan seorang ustadz dalam berinteraksi dengan 

masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh kesanggupan pribadinya secara total untuk 

berhadapan dengan masyarakat yang beragam latar belakang dan tingkat pemahaman 

keagamaannya. Kondisi ini juga mewarnai kegiatan transmigrasi di Sulawesi Selatan. 

Para transmigran Jawa di Kecamatan ini masih menyisakan kebiasaan- kebiasaan orang 

Jawa yang kental. Tidak terkecuali, kebiasaan yang menyangkut ritual keagamaan.  

 

Orang Jawa yang ada di daerah ini masih melaksanakan aktivitas keagamaan seperti 

yang dilakukan pada waktu mereka masih berada di Pulau Jawa dahulu. Tensi 

pembinaan umat yang dilakukan masi tinggi dan berjalan secara rutin. Walau dinilai 

monoton dan terkesan kaku. Pembinaan pendidikan Islam yang dilakukan oleh para 

ustadz hanya bermaterikan hal-hal yang dogmatis semata-mata, kurang menyentuh 

aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Para transmigran Jawa di Kecamatan Kalukku, 

menarik untuk diteliti jika dibandingkan dengan suku lain dan yang bermukim di Unit 

Pemukiman Transmigrasi (UP'T).  

 

Transmigran Jawa di daerah ini adalah kelompok masyarakat yang sederhana, termasuk 

dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Walaupun demikian, mereka masih memegang 

prinsip dan sangat fanatik dalam mengamalkan apa yang diyakininya. 

Pengajian-pengajian dalam berbagai kesempatan yang memungkinkan terjadinya 

interaksi sosial antara warga dengan para ustadz telah terpelihara pada waktu mereka 

masih berada di Pulau Jawa. Aktifitas ini terkesan rutinitas belaka, dan belum memenuhi 

harapan semua kalangan. Kesadaran beragama yang lahir dan kegiatan im belum begitu 

baik. Kenyataan ini menimbulkan tanda tanya, di mana letak masalahnya.  

 

Penelitian ini menjadi penting, ketika dicermati secara mendalam makna yang 

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 



seutuhnya. Pencapaian manusia Indonesia yang utuh hanya dapat dicapai dengan 

pembinaan pendidikan agama masyarakat yang berkesinambungan dengan menggali 

berbagai metode yang cocok dengan kondisi setempat di mana aktivitas pembinaan 

keagamaan itu dilaksanakan.  

 

Penelitian ini mendesak untuk dilaksanakan mengiringi pembangunan material yang 

semakin maju. Pembinaan kehidupan beragama merupakan balance dalam 

mengantisipasi sekularisme yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. 

Karenanya, upaya untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan agama pun 

menjadi ha! yang tidak terelakkan. Rumusan Masalah Pembinaan pendidikan Islam 

masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju dilakukan dalam berbagai bentuk. 

Usaha pembinaan sudah berjalan sejak awal mereka datang di Kecamatan Kalukku ini. 

Berbagai bentuk pembinaan telah dilakukan oleh para ustadz dalam mewariskan 

pengetahuan agama kepada masyarakatnya, sehingga permasalahan yang muncul dari 

kondisi ini adalah.  

 

Bagaimana bentuk pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku 

? Pembinaan pendidikan Islam yang berjalan selama mi menghadapi kendala pada 

pelaksanaannya. Antara ustadz dengan masyarakat yang dihadapinya, adakalanya 

terdapat jalinan komunikasi sosial yang kurang serasi sehingga materi yang 

disampaikannya tidak dapat dipahami secara baik. Karenanya, terdapat masalah. 

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan materi pendidikan Islam tidak dapat 

dipahami secara baik oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku ? Pembinaan 

pendidikan Islam yang dilaksanakan selama ini telah berjalan, akan tetapi sejumlah 

problema ditemukan di lapangan. Antara ustadz dengan masyarakat yang dihadapinya 

terdapat situasi yang menyebabkan materi yang disampaikan oleh para ustadz tidak 

dapat dipahami secara baik.  

 

Dari kondisi ini, diperlukan solusi dengan jalan mencarikan sistem pembinaan yang 

bagaimanakah yang tepat untuk diterapkan dalam pembinaan dan pemantapan sistem 

pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju ? Pembahasan dalam 

tesis ini dibatasi pada beberapa subsistem pendidikan saja, yaitu : Materi pembinaan, 

metode pembinaan, pembina/ustadz dan sarana pendidikan yang memadai serta waktu 

pembinaan yang kondusif. Sedangkan orientasi pola pembinaan pendidikan Islam 

masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku adalah pada pola/jaiur pendidikan non formal.  

 

Tujuan Penelitian Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus berorientasi 

kepada tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Perumusan tujuan yang juga dapat 

menjadi alat evaluasi terhadap serangkaian usaha yang telah dilakukan. Sekaitan 

dengan ini, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 



pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh para ustadz belum mencapai hasil maksimal, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejumlah 

permasalahan yang dihadapi oleh para ustadz dalam melakukan pembinaan pendidikan 

Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Tingkat keberhasilan yang diraih oleh 

para ustadz dalam membina masyarakatnya dipengaruhi oleh sistem yang digunakan 

dalam melakukan pembinaan itu.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang tepat untuk diterapkan dalam 

pemantapan sistem pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Manfaat 

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada berbagai pihak, 

terutama kepada Depag. TK. I. Sul-Sel dan Depag. TK. II Mamuju serta para pemerhati 

pendidikan Islam dalam menemukan bentuk pembinaan pendidikan Islam dalam 

membina masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku.  

 

Dari hasil penelitian ini pula diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi para ustadz 

dalam membina masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Manfaat lain yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah ditemukannya sistem yang tepat untuk diterapkan 

dalam membina pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Temuan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan model di dalam membina masyarakat 

lain yang memiliki kesamaan karakter, watak dan sistem sosial yang diberlakukan oleh 

masyarakat Jawa di daerah ini.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pendidikan Secara Umum Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2. Tahun 1989, di kemukakan secara jelas 

bahwa. pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang” 

(Umar 1995 : 2). Dari batasan tersebut, terkandung tiga hal yang perlu mendapat 

penekanan, yaitu usaha sadar, ini dimaksudkan bahwa, pendidikan diselenggarakan 

berdasarkan pada suatu rencana yang mantap, matang dan jelas, lengkap serta 

menyeluruh berdasarkan pemikiran rasional-objektif. Usaha sadar ini berfungsi untuk 

menyiapkan Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa, pada hakekatnva peserta didik 

belum memiliki kesiapan. Kesiapan untuk mengemban peranannya dimasa yang akan 

datang.  

 

Strategi pelaksanaan untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik untuk 

mengemban peranannya dimasa yang akan datang tersebut adalah dengan jalan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan. Lingkungan Pendidikan Manusia lahir dan 

berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dimana manusia itu dibesarkan. 

Masing-masing lingkungan itu saling berebut pengaruh untuk memberikan warna 



kepada perkembangan seseorang. Manusia yang menginginkan perkembangan yang 

normal dalam hidupnya, dituntut memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya secara baik dan selektif, a Lingkungan Keluarga. Lingkungan keluarga 

merupakan pendidikan pertama dan utama.  

 

Orang tua dalam lingkungan keluarga ini merupakan pendidik pertama, seluruh gerak 

geriknya menjadi contoh dan teladan bagi perkembangan seorang anak. Karenanya, 

orang tua dituntut senantiasa menampilkan dan memperlihatkan tingkah laku yang baik 

kepada anak-anaknya secara konsisten (Abdurrahman. 1992:197). Keberhasilan orang 

tua dalam membina anak-anaknya menjadi tonggak awal bagi sekolah dan masyarakat 

dalam memberikan berbagai keberhasilan. Sekolah dan masyarakat, sebenarnya adalah 

pelanjut bagi keberhasilan yang telah diraih dalam sebuah keluarga.  

 

Sebaliknya, kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, merupakan kegagalan 

selanjutnya bagi seorang anak. Seorang anak yang gagal dalam didikan orang tuanya, 

senantiasa akan menemui kegagalan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Kegagalan pendidikan keluarga mewariskan kesulitan kepada seorang anak untuk 

berprestasi di sekolah-sekolah yang dimasukinya. Tidak hanya itu. kegagalan pendidikan 

keluarga menyebabkan seorang anak menemui kendala dan kesulitan dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungan masyarakat dimana ia hidup bermasyarakat.  

 

Pendidikan keluarga memegang peranan penting dalam mengontrol perkembangan 

seorang anak. Seorang anak yang telah mengecap pendidikan sekolah dan telah bergaul 

dengan masyarakat luas, perlu mendapat perhatian orang tua dalam keluarga guna 

mengarahkan dan menghindarkan anak dari kemungkinan pengaruh negatif pergaulan 

sekolah dan masyarakat b. Lingkungan Sekolah Sekolah sebagai media iteraksi bagi 

seorang anak, merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal anak setelah 

keluarga.  

 

Dalam lingkungan sekolah inilah seorang anak berkumpul dan bergaul dengan manusia 

lain selain orang tua dan saudara-saudaranya. Pergaulan di sekolah melahirkan bias dan 

kesan baru bagi perkembangan jiwa seorang anak. Seorang anak menemukan hal baru 

yang sebelumnya tidak pernah didapatkan dalam keluarga orang tuanya (Rahayu: 1989, 

157). Interaksi sosial ini memberi warna tersendiri dalam perkembangan psikologis 

seorang anak. Perkembangan sosial dan kepribadian anak mulai dari usia pra-sekolah 

sampai akhir masa sekolah Hal ini ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial. Anak 

mulai melepaskan diri sedikit demi sedikit dari lingkungan keluarganya.  

 

Anak makin mendekatkan diri dengan orang lain di samping keluarganya. Dalam 

lingkungan sekolah seseorang mempunyai kontak yang intensif dengan teman-teman 



sebayanya. Antara anak vang satu dengan lainnya saling pengaruh mempengaruhi. 

Sehingga, anak biasanya berusaha untuk menjadi anggota dari suatu kelompok dan 

berusaha membela kelompoknya dengan segala daya dan kemampuannya. Lingkungan 

sekolah mi adalah lingkungan yang memegang andil besar dalam memberikan 

pengaruh kepada anak. Apalagi pada usia inilah, seorang anak memiliki kondisi jiwa 

yang labil dan mudah menerima pengaruh c.  

 

Lingkungan Masyarakat Pada dasarnya, setiap orang adalah anggota masyarakat, 

sehingga tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari ikatan norma dan tata nilai 

yang berlaku dalam masyarakatnya Tata nilai dan norma-norma yang diberlakukan 

dalam suatu masyarakat menjadi kontrol bagi derap langkah seorang anggota 

masyarakat, sehingga seorang anggota masyarakat tidak bebas berbuat semaunya. 

Seorang anggota masyarakat yang mengabaikan tata nilai dan aturan yang berlaku di 

dalam masyarakatnya, akan terkucilkan dari masyarakat dengan sendirinya.  

 

Selain keterikatan kepada tata nilai dan norma yang diberlakukan di dalamnya, seorang 

anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. 

Demikian kompleksnya pengaruh yang lahir dari pergaulan masyarakat, sehingga 

anggota masyarakat yang memiliki tempaan di dalamnya menyimpan pengaruh 

tersendiri dalam hidupnya.



 Pengertian Pendidikan Islam Istilah pendidikan dalam konteks Islam lebih banyak 

dikenal dengan menggunakan istilah al-Tarbiyah, al-Ta'lim. al-Ta'dieb dan al-Riyadhah.  

 

Setiap istilah tersebut mengandung konotasi yang berbeda, karena perbedaan teks dan 

konteks kalimatnya, walaupun dalam hal-hal tertentu, istilah tersebut mempunyai 

kesamaan makna dan arti. Formulasi hakikat pendidikan Islam ini tidak boleh dilepaskan 

begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah. 

Kedua sumber tersebut merupakan pedoman autentik yang tak boleh diragukan dalam 

penggalian khasanah keilmuan apapun yang dipelajari.  

 

Berpijak dan berdasar kepada kedua sumber tersebut diharapkan akan diperoleh 

gambaran yang jelas tentang pengertian pendidikan Islam. Al-Tarbiyah Dalam 

leksikologi al-Qur’an tidak ditemukan istilah al-Tarbiyah, tetapi ada. istilah yang senada 

dengannya, yaitu al-Rab Dalam kitab Tafsir (Fahrur Razi t.th.) dikemukakan istilah al-Rab. 

Al-Rab merupakan ponem yang seakar dengan al-Turbivah yang mempunyai makna 

al-Tanmiyah atau pertumbuhan dan perkembangan. Istilah al-Tarbiyah identik dengan 

bentuk madhi-nya, rabbayani sebagaimana yang tertera dalam surat al-Isra' ayat 24/ 

“dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan 

ucapkanlah "Wahai Tuhanku kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah 

mendidik aku waktu kecil “ (Departemen Agama : 1989). Ayat tersebut mengisyaratkan 

bahwa pengertian al-Tarbiyah bisa berarti mengasuh. menanggung, menumbuhkan, 

memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan dan menjinakkan.  

 

Hanya saja dalam konteks surat al-Isra' ayat 24 tersebut mempunyai cakupan yang lebih 

luas, di dalamnya terliput aspek jasmani dan rohani Istilah Rabbayani tidak hanya 

mengajarkan hal-hal yang bersifat ucapan (domain kognitif), tetapi juga meliputi 

pengajaran domain afektif. Secara terminologi pengertian kata al-Tarbiyah telah 

mengundang komentar para ahli antara lain, al-Tarbiyah adalah proses persiapan dan 

pemeliharaan anak didik pada masa kanak-kanak di dalam keluarga. Pengertian ini 

diambil dan surat al-Isra' ayat 24 yang obyek ayat tersebut diperuntukkan bagi 

pendidikan masa bayi dan fase anak-anak (Abdul Patah, 1977 : 17).  

 

Sedangkan dalam kitab Tafsir al-Maraghi dikemukakan bahwa arti al-Tarbiyah dibagi ke 

dalam dua bagian, yaitu Tarbiyah khotqiyah. pembinaan dan pengembangan jazad, jiwa 

dan akal dengan berbagai petunjuk. Tarbiyah diniyah tahdzibiyah. pembinaan jiwa 

dengan wahyu untuk kesempurnaan akal dan kesucian jiwa (Mustafa, Juz I, t. th : 30). 

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan babwa al- 

Tarbiyah adalah proses pembinaan dan pengembangan manusia melalui pemberian 

berbagai petunjuk yang dijiwai oleh wahyu Ilahi Hal ini akan menyebabkan potensi yang 

dimiliki oleh manusia dapat tumbuh dengan produktif dan kreatif tanpa menghilangkan 



etika llahiyah yang telah ditetapkan dalam wahvu-Nya .Al-Ta'lim Para paedagog muslim 

memberikan pengertian al-Ta'lim dengan pendidikan, seperti yang telah dikemukakan 

dalam Tafsir al-manar antara lain: al-Ta'lim adalah "merupakan transmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada /iwa individu tanpa adunya batasan dan ketentuan tertentu" (Rasyid, 

Juz 1.1, th : 262). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lingkup istilah al-Ta'lim lebih 

universal dibandingkan dengan cakupan yang terkandung dalam istilah al-Tarbiyah.  

 

Hal ini disebabkan karena al-Ta'lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, bahkan 

orang dewasa. Sedangkan al-Tarbiyah, khususnya diperuntukkan pada pendidikan dan 

pengajaran fase bayi dan anak-anak. al-Ta'lim merupakan bagian kecil dari ul-Turbiyah 

al-Aqhyah, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berfikir yang sifatnya 

mengacu kepada domain kognitif Sedangkan al-Tarbiyah tidak hanya mengacu kepada 

domain kognitif semata, akan tetapi mengacu kepada domain afektif dan psikomotorik.  

 

Al-Ta'dieb Apabila pendidikan konteks Islam merupakan akivalensi dan istilah at-Ta'dib, 

yang menurut buku yang berjudul "Konsep Pendidikan Dalam Islam" mengatakan 

babwa istilah al-Ta'dieb adalah istilah yang paling cocokdipergunakan sebagai istilah 

dalam pendidikan Islam. Hal ini disebabkan karena konsep inilah yang pernah diajarkan 

oleh Rasulullah kepada umatnya. Lebih lanjut buku ini membahas bahwa ” al-Ta’dieb 

adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada 

manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan 

penciptaan. 

(Naquib, 1988 : 66). d.  

 

Al-Riyadhah Istilah al-Riyadhah ini hanya dipakai oleh Imam al-Ghazali. dengan istilah 

ar-Riyadhatushshibiyan, dikonotasikan pelatihan terhadap pribadi pada fase anak-anak. 

Imam al-Ghazali dalam mendidik anak, lebih menekankan pada aspek afektif dan 

psikomotoriknya dibandingkan dengan aspek kognitif. Berdasarkan pada kenyataan 

bahwa, jika anak masih kecil sudah terbiasa untuk berbuat sesuatu yang positif, maka 

pada masa remaja atau dewasanya kelak lebih mudah untuk berkepribadian yang shaieh 

secara otomatis Sehingga pengetahuan yang bersifat kognitif lebih mudah diperolehnya 

Namun, sebaliknya jika sejak kecil seseorang sudah terbiasa dengan perbuatan yang 

tercela, hampir bisa di pastikan anak tersebut sulit untuk membiasakan aktivitas yang 

baik walaupun tingkat keilmuannya sudah memadai.  

 

Berdasarkan pada hal tersebut, maka Imam al-Ghazali memakai istilah al-Riyadhah, 

sebagai istilah alternatif dalam pendidikan Islam. Didasarkan pada beberapa istilah 

tersebut di atas, oleh para ahli pendidikan Islam diformulasikan pengertian pendidikan 

Islam. Oemar Mohammad al-Toumi mendefen isikan pendidikan Islam sebagai proses 

mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 



sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai aktivitas asasi dan sebagai profesi-profesi 

asasi di dalam masyarakat " (Umar : 1979).  

 

Lain halnya dengan Fadlil, Dia memberikan defenisi pendidikan Islam sebagai "Upaya 

mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk 

pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun 

perbuatan" (Fadlil : 1986). Pengertian tersebut, memberikan pemahaman bahwa 

pendidikan Islam tersebut memfokuskan diri pada perubahan tingkah laku manusia 

yang konotasinya pada pendidikan etika. Pendidikan Islam juga menekankan aspek 

produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam kehidupannya 

di masyarakat dan alam semesta.  

 

Dalam kaitan ini, Arifin, mendefenisikan bahwa pendidikan Islam itu pada sasarnya 

adalah "Usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan 

membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam" 

(Arifin : 1994). Pengertian ini dapat dipahami bahwa, pendidikan secara teoritis 

mengandung pengertian memberikan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan 

kepuasan rohaniah, atau juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar 

manusia. Bila ingin diarahkan kepada penumbuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, 

maka melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler Dasar-Dasar Pendidikan 

Islam Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam harus merupakan sumber nilai 

kebenaran dan kekuatan yang dapat mengarahkan kepada aktivitas yang dicita-citakan. 

Nilai yang dikandungnya harus mengandung nilai universal yang dapat digunakan 

kepada seluruh aspek kehidupan manusia.  

 

Standar nilai ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi segenap 

kegiatan yang selama ini berjalan. Said Ali dalam Hasan, mengemukakan bahwa dasar 

pendidikan Islam meliputi enam hal, yaitu . al-Our'an. al-Sunnah, ijtihad (hasil pemikiran 

puru paedagog muslim), mazhab sahabi, maslahat mur salah, nilai-nilai dan adat istiadat 

masyarakat "(Hasan 1980). Pada dasarnya keenam sumber dasar ini telah tersimpul 

dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang merupakan suatu hirarki yang tak dapat diubah 

secara komposisif.  

 

Keenam dasar itu secara sepintas dapat dilihat pada pembahasan berikut: Al-Qur'an 

Rasyid Ridha dalam Muhaimin, dikatakan bahwa al-Qur’an dapat diartikan sebagai 

Kalam mulia yang diturunkan oleh Allah ke dalam jiwa Nabi Muhammad yang ajarannya 

mencakup nilai pengetahuan yang tinggi dan ia merupakan sumber yang mulia dan 

esensial. Al-Qur’an merupakan sumber nilai absolut, yang eksistensinya tidak akan 

mengalami perubahan walaupun diinterpretasi oleh berbagai golongan di berbagai 



zaman, diberbagai tempat dan keadaan.  

 

Al-Qur'an merupakan pedoman normatif-teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam. 

Kandungan al-Qur'an merupakan dassolen yang harus diterjemahkan menjadi dassain 

oleh para paedagog ke dalam suatu rumusan pendidikan untuk menuju pada tujuan 

pendidikan yang hakiki.



 Al-Sunnah Secara sederhana al-sunnah dapat diartikan sebagai "Sesuatu yang berasa! 

dan Nabi, baik ucapan, perbuatan dan segala keadaan beliau" (Muhtar : 1986).  

 

Konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan dan dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad pada umatnya memiliki corak sebagai berikut : a. Di sampaikan sebagai 

"Rahmatan li! alamin" yang cakupannva meliputi 

segala aspek kehidupan, tidak hanya manusia, tetapi juga pada makhluk biotik dan 

abiotik lainnya. Seperti yang di firmankan oleh Allah dalam sebuah ayat, "Dan tidaklah 

Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam" 

(Departemen Agama 1989). b.  

 

Di sampaikan secara universal, mencakup segaia dimensi kehidupan apapun 

yang berguna untuk kegembiraan dan peringatan bagi umatnya. Seperti yang dijelaskan 

oleh Allah di dalam potongan ayat berikut, yang artinya "Dan kami tidak mengutus 

kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira 

dan sebagai pemben peringatan. (Departemen Agama: 1989). c. Apa yang diberikan 

merupakan kebenaran mutlak dan keautentikan 

kebenaran itu tetap terjaga dan terpelihara sampai kapanpun. d Kehadiran Nabi sebagai 

Evaluatur yang mampu mengawasi dan terus 

bertanggung jawab atas akti vitas pendidikan yang dilaksanakannya.  

 

e Perilaku Nabi tercermin sebagai Uswatun hasanah yaitu suatu figur yang 

meneladani semua tindak tanduknya, karena perilakunya terkontrol dari 

Allah sehingga hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Al-Qur'an memberitakan 

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu 

tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan "(Departemen Agama: 1989). f. Tekms 

pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umatnya. J. Ijtihad (Hasil 

Pemikiran Para Paedagog Muslim) Kesepakatan para ulama mujtahid merupakan 

penggunaan segala kesanggupan untuk menetapkan suatu hukum syara' terhadap 

suatu permasalahan.  

 

Ijtihad ini berlaku terhadap suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam 

al-Qur'an maupun al-Hadis Rasulullah. Hanafi, mengemukakan bahwa "ijtihad adalah 

penggunaan segala kesanggupan untuk menetapkan suatu hukum syara’ terhadap 

suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan al-Hadis Nabi 

Hasil pemikiran para mujtahid dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam, apalagi 

jika ijtihad itu menjadi konsensus umum (ijma’i. Dengan demikian sehingga 

eksistensinya semakin kuat. Upaya perumusan dasar-dasar pedidikan Islam bagi setiap 

ahli penting artinya bagi pengembangan pendidikan dimasa datang.  

 



Allah menghargai perjuangan dan kesungguhan para ulama mujtahid dalam 

merumuskan dasar-dasar pendidikan Islam bagi pengembangannya dimasa datang 

dengan pahala yang besar. Konsensus nasional para ahli pendidikan Islam (paedagog 

muslim) di suatu negara merupakan dasar kuat dalam upaya menemukan 

kebijakan-kebijakan pendidikan. Hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pendidikan Islam. Islam membuka dan memberikan jalan yang seluas-luasnya bagi para 

ahli pendidikan Islam di suatu negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang 

terbaik bagi pendidikan Islam negara tersebut.  

 

Konsensus nasional ini merupakan hasil ijtihad yang ditempuh oleh para ahli pendidikan 

dalam menjawab tantangan zaman yang kian maju. Usaha yang sungguh-sungguh ini 

menempati posisi yang sangat penting dan mulia dalam Islam. Ijtihad yang dilahirkan 

oleh para ahli pendidikan menempati posisi setingkat di bawah al-Qur'an dan al-Hadis 

Rasulullah dalam penentuan hukum. Ijtihad ini ditempuh ketika sesuatu perkara tidak 

diketemukan ketentuan hukumnya dalam al-Quran maupun al-Hadis Nabi Ijtihad bisa 

ditempuh dan dilakukan oleh suatu negara apabila ingin mencapai suatu peningkatan 

dan pemberdayaan aut put pendidikan yang ingin dihasilkannya. Madzhab Sahabi 

(Kata-kata sahabat Nabi) Istilah sahabat Nabi dalam Islam mempunyai makna sebagai 

"Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sedang ia sendiri telah beriman dan mati 

dalam keadaan beriman" (Maliki ; 1402 H).  

 

Para sahabat Nabi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebanyakan orang. 

Perilaku yang dilakukan oleh para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dari 

sunnah Nabi. Kandungan yang khusus dan aktual sunnah sebahagian besar produk 

sendiri. Unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad personal yang mengalami 

kristalisasi menjadi ijma berdasarkan petunjuk Nabi terhadap sesuatu yang bersifat 

spesifik. Praktek amaliyah para sahabat identik dengan ijma. Upaya sahabat Nabi dalam 

bidang pendidikan Islam sangat menentukan perkembangan pendidikan dewasa ini.  

 

Upaya vang dilakukan oleh Abu Bakar, misalnya dalam membukukan al-Qur’an yang 

digunakan sebagai sumber utama pendidikan Islam, kemudian diteruskan oleh Umar bin 

Khattab sebagai salah satu model dalam membangun strategi kependidikan dalam 

perspektif pembaharuannya. Tindakan ini kemudian dilanjutkan oleh Usman bin Affan 

sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan karya ilmiah melalui upayanya 

mempersatukan sistematika penulisan al-Qur’an. Sebagai puncaknya, sampailah giliran 

kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang banyak merumuskan konsep-konsep 

ketarbiyahan, seperti bagaimana seharusnya etika anak didik kepada rendidiknya dan 

sebaliknya.  

 

5 Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Masyarakat) Maslahah mursalah (kemaslahatan 



masyarakat) ini memiliki pengertian "Menetapkan peraturan atau ketentuan 

undang-undang yang tidak disebutkan dalam al-Our'an dan al-Sunnah atas 

pertimbangan penarikan kebaikan dan penolakan kerusakan dalam kehidupan 

masyarakat" (Wahhab 1990). Produk hukum yang dihasilkannya didasarkan pada 

pertimbangan dan kepentingan masyarakat Ulama-ulama yang terhimpun dalam suatu 

kelompok masyarakat bersungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan-persoalan 

umat yang tumbuh mengiringi perkembangan jaman yang semakin rumit. 

Keputusan-keputusan yang dihasilkannya tidak boleh bertentangan dengan al-Our’an 

dan Hadis Rasulullah sebagai pedoman autentik dalam Islam.  

 

Ketentuan pendidikan y ang bersifat operasional dapat disusun dan dikelola oleh 

manusia sesuai kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhinya. Para paedagog muslim 

sedini mungkin mempunyai persiapan dan kesiapan untuk nerancang dan membuat 

undang-undang vang bersifat operasional. Pedoman pokok ini dirancang agar 

pelaksanaan pendidikan Islam tidak mengalami hambatan dan kendala. Kegiatan seperti 

ini, diterima oleh Islam sebagai usaha mulia Usaha kemaslahatan akan diterima oleh 

Islam apabila, a Apa yang diusahakan itu benar-benar membawa kemaslahatan dan 

menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan penganalisaan yang 

mendalam. b.  

 

Kemaslahatan yang diusahakan merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, yang 

mencakup totalitas kepentingan masyarakat, tanpa ada yang dirugikan Kemaslahatan 

yang ingin dicapai diharapkan mampu mengesampingkan kepentingan pribadi untuk 

kepentingan umat c Keputusan yang dihasilkan tidak menyalahi keberadaan al-Qur'an 

dan al-Sunnah.Tujuan pendidikan yang dirumuskan tidak menyalahi tujuan dan tugas 

hidup manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi yang tertuang dalam 

al-Qur’an. Al-Urf (Nilai-Nilai dan adat Istiadat Masyarakat) Secara konsepsional, “urf 

dapat dibatasi sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan lelah 

dijalankan secara terus-menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan” (Yahya: 

1986).  

 

Nilai-nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multi kompleks dan 

dialektis. Nilai-nilai itu mencerminkan ciri-ciri khusus suatu masyarakat, sekaligus 

merupakan rengejawantahan nilai-nilai universal manusia. Harkat nilai-nilai tradisi 

mempertahankan diri, dapat diwujudkan sejauh di dalam diri mereka terdapat nilai-nilai 

manusia dan kemanusiaan. Nilai-nilai tradisi suatu masyarakat diakui keberadaannya 

oleh Islam sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam 

yang hakiki



 Sebuah tradisi diakui eksistensinya oleh Islam apabila "Tidak bertentangan dengan 

nash.  

 

Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan tabiat yang 

sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurltakaan. kerusakan dan kemudharatan" 

(Masjfuk : 1990). Sebuah tradisi yang dipelihara oleh suatu masyarakat, tidak menjadi 

persoalan dalam Islam sepanjang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu tidak 

bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah dalam hidup, baik sebagai 

hamba Allah maupun sebagai mahluk sosial. Dasar pendidikan Islam muatan lokal 

berdiri secara afik dan sejajar.  

 

Keberadaanya diterima oleh Islam sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan sumber 

dasar Islam yaitu al-Qufan dan al-Hadits Muatan lokal dalam pendidikan Islam sangat 

penting guna mengetahui hal-hal lokal yang dapat menopang pengembangan dan 

peningkatan mutu pemeluk agama Islam. Muatan lokal tidak boleh dinafikan begitu saja 

karena hal ini dapat berpengaruh posistip bagi peserta didik dimana peserta didik itu 

hidup bermasyarakat. Karenanya, sehingga hal ini digolongkan ke dalam kategori al-L’rf 

(nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat).  

 

Problema Pendidikan Islam Setiap usaha dan itikad manusia harus dilaksanakan dengan 

perencanaan yang matang dengan alternatif solusi yang sudah diperhitungkan. 

Kesiapan ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijumpai di dalamnya dapat ditekan 

seminimal mungkin. Disadari bahwa dalam soal pendidikan banyak hal yang perlu 

dipersiapkan. Kondisi lingkungan yang sehat, dan keamanan yang terpelihara serta 

keterlibatan semua komponen dalam pendidikan adalah sederet faktor mendukung 

tercapainya tujuan yang maksimal.  

 

Keberhasilan ini didukung oleh penguasaan materi dan penggunaan metode vang 

cocok. Keterpaduan beberapa hal ini merupakan kondisi awal yang musti dimiliki oleh 

guru agama Islam dan peserta didik secara simultan untuk dapat memaksimalkan tujuan 

yang telah ditetapkan. Kenyataan membuktikan bahwa tidak semua kondisi tersebut 

dapat terwujud dalam waktu yang bersamaan. Kondisi yang tidak aman, lingkungan 

yang tidak sehat, ini menjadi penghambat tercapainya tujuan pendidikan agama Islam 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Kendala ini harus tertangani secara. Komprehensif dan melibatkan semua fihak di 

dalamnya. Karena ini adalah tugas dan kewajiban semua komponen yang terlibat dalam 

pembinaan pendidikan agama Islam untuk meminimalisasi faktor penghambat 

terlaksananya pendidikan agama Islam secara baik. Perbedaan pemahaman keagamaan 

oleh setiap individu disebabkan oleh perbedaan kemampuan individu dalam menerima 



sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Kemampuan individual ini terkait erat dengan 

kemampuan intelegensia masing-masing individu.  

 

Pemahaman keagamaan yang bervariasi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu 

kurangnya fasilitas belajar agama dalam arti yang luas baik pemahaman agama orang 

tua yang pas-pasan dalam rumah tangga maupun di sekolah dan masyarakat Kondisi im 

diperburuk dengan kurangnya motivasi orang tua untuk belajar agama bagi 

anak-anaknya di rumah. Orang tua yang tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk 

membantu anak supaya lebih berprestasi. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah penyediaan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang akan mempengaruhi 

pertumbuhan tisik dan kecerdasan, sehingga kapasitas kemampuan otak dapat 

difungsikan secara maksimal Rendahnya tingkat pendidikan peserta didik memiliki tensi 

problema tersendiri dalam upaya mewariskan nilai-nilai Islam yang hendak dicapai. 

Seorang yang berpendidikan rendah sangat sulit dalam upaya sosialisasi diri terhadap 

materi pendidikan yang dibawakan oleh para ustadz.  

 

Keragaman pengetahuan keagamaan dan jenis tarekat masyarakat menyimpan 

problema tersendiri bagi para ustadz dalam membina masyarakatnya. Keragaman 

paham keagamaan merupakan tirai penghalang yang sulit untuk ditembus dan 

diakomodasi tampa keahlian khusus oleh para ustadz. Profesionalisme yang tinggi oleh 

para ustadz merupakan upaya antisifasi yang perlu mendapat prioritas. Kenyataan lain 

yang terkait erat dengan pemahaman keagamaan masyarakat adalah rendahnya tingkat 

pendidikan formal orang tua.  

 

Tingkat pendidikan ini sangat kontributif terhadap perkembangan pemahaman dan 

pengetahuan agama anak-anak yang diasuh di dalam rumah tangganya. Selain dari 

faktor interen anak itu sendiri, motivasi orang tua juga sangat besar pengaruhnya 

terhadap prestasi anak. Perbedaan sosio kultural antar warga merupakan kenyataan 

tersendiri. Penomena ini merupakan kenyataan dari kehidupan suatu masyarakat. 

Kondisi ini perlu mendapat perhatian secara khusus guna menemukan solusi yang tepat 

dalam memberikan pendekatan kepada obyek dakwah dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan secara maksimal.  

 

Perbedaan sosio kultural diantara peserta didik, seyogyanya mendapat perhatian dari 

para pendidik. Karena hal ini besar pengaruhnya dalam menanamkan kecakapan kepada 

peserta didik. Perbedaan sosio kultural diantara peserta didik perlu dipahami secara baik 

oleh seorang guru, agar hal ini tidak menjadi kendala dalam memberikan nilai-nilai yang 

ingin diwariskannya. Perbedaan sosio kultural dalam suatu masyarakat dapat terjadi 

karena perbedaan sistem dan tata nilai yang dianut oleh anggota keluarga di dalam 

rumah tangganya. Materi Pendidikan Islam Merujuk kepada al-Our'an dan al-Hadits.  



 

dapat diketemukan beberapa komponen materi pendidikan Islam Secara garis besar 

meliputi pendidikan Keimanan (tauhid), ilmu dan amal serta pendidikan akhlak. 

Pendidikan tauhid sman). ilmu dan amal serta pendidikan akhlak ini telah dicontohkan 

oleh Rasulullah. Pendidikan Keimanan (tauhid) Pendidikan keimanan yang dimaksud 

adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, membiasakan sejak dini pada waktu 

bayi baru lahir. Pendidikan Keimanan (tauhid) oleh kaum muslimin kepada 

anak-anaknya mempunyai seberapa tahap dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai 

berikut : a. Mengazani dan Mengiqamati anak yang baru lahir.  

 

Salah satu hukum yang disvariatkan oleh Islam bagi anak yang baru lahir ialah 

mengazani dan mengiqamati pada telinga kanan dan kirinya langsung pada saat anak 

diiahirkan ke dunia ini. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, 

seperti dalam hadisnya, "Dan Ubaidillah bin Abu Rafi' dari bapaknya, r a. la berkala : 

Saya melihat Rasulullah azan di tehnya Hasan bin Ah ketika ia dilahirkan oleh batiniah" 

(Abi Daud : t th). Hadis senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.  

 

bahwa Nabi azan dan iqamat di telinga kanan dan kiri Hasan dan Husain pada hari 

kelahirannya Rahasia mengazani dan mengiqamati anak yang baru lahir, menurut 

Abdullah , dalam Masykur ” Agar getaran pertama kali yang didengar oleh anak itu ialah 

kuhmat panggilan agung yang mengandung kebesaran dan keagungan Allah dan 

kesaksian penama memasuki Islam" (Masykur : 1992). Secara rasional, walaupun fisik 

anak masih dalam keadaan lemah akan tetapi secara fitrawi setiap anak memiliki 

kesanggupan dalam bentuk potensi untuk menangkap apa-apa yang didengarnya dan 

menyimpan dalam memori yang dimilikinya.  

 

Daya tangkap pendengaran ini sangat kuat apalagi pada saat anak itu masih dalam 

keadaan bersih dan dosa yang dapat menghalanginya. Ini terjadi karena Allah 

memfungsikan indra pendengaran yang dimiliki oleh manusia lebih awal sebelum indra 

yang lainnya, b. Menyuruh beribadah sejak berusia tujuh tahun. Perintah Rasulullah 

untuk mendidik anak-anak muslim supaya terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan 

dan shalat, merupakan isyarat nyata kepada kita supaya para orang untuk mendidik 

anak-anaknya pada usia dini.  

 

Kewajiban ini juga berlaku bagi siapa saja yang bertanggung jawab bagi perkembangan 

seorang anak. Penanaman kebiasaan mi dimaksudkan agar sejak pertumbuhannya, anak 

terbiasa untuk taat kepada Allah. Rasul memberikan renegasan kepada para orang tua 

muslim untuk memberikan tindakan tegas kepada anak-anaknya, andaikan anak pada 

usia kesepuluh tahun, masih berani meninggalkan shalat. Dalam hal ini seorang bapak 

atau ibu harus mampu memberikan tindakan yang sifatnya mendidik dan bijaksana.  



 

Penjelasan ini dapat kita simak dari sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh 

Rasulullah yang mulia "suruhlah anak-anak kalian melaksanakan shalat masa mereka 

berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila enggan melakukannya) saat mereka 

berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tidur mereka" (Abi Daud : t. th.). Usia kesepuluh 

ini pulalah seorang bapak dan ibu wajib memisahkan anak laki-laki dan anak 

perempuannya. Tindakan ini merupakan antisifasi terhadap terjadinya pelanggaran 

seksual, sebab pada usia inilah seorang anak selalu ingin mencoba sesuatu yang ingin 

diketahuinya.  

 

Secara fisiologis dan psikologis pemisahan tempat tidur bagi anak laki-laki dan 

perempuan, merupakan pendidikan dan pengajaran bagi orang tua supaya mengerti 

tahap-tahap perkembangan anak-anaknya. Pada usia ini bagi anak laki-laki terjadi 

kematangan dan kemasakan pada jenis kelamin. Kemasakan dan kematangan jenis 

kelamin terjadi pada kira-kira anak berusia 8 sampai 19 tahun. Kematangan jenis 

kelamin antar warga negara berbagai bangsa di dunia im terjadi pada tingkat umur 

yang berbeda-beda.  

 

Di Indonesia kematangan dan kemasakan jenis kelamin terjadi kira-kira pada saat anak 

berusia 13-14 tahun, demikian juga terjadi di Prancis, persamaan im disebabkan oleh 

karena kesamaan iklim. Di negara panas seperti Arab Saudi kemasakan dan kematangan 

justru dialami oleh anak pada waktu anak berumur kira-kira 11-12 tahun. Di Malabar 

terjadi pada waktu anak berusia kira-kira 8-9 tahun. Dan di negara dingin, kematangan 

dan kemasakan jenis kelamin terjadi kira-kira pada saat anak berusia 17-19 tahun.  

 

Kematangan dan kemasakan jenis kelamin tersebut banyak dipengaruhi oleh iklim, 

bangsa dan sosio kultural setempat dan lain sebagainya, peristiwa ini di tiap-tiap bangsa 

di dunia, sering terjadi perbedaan yang menyolok" (Ahmadi 1991). Memisahkan anak 

laki-laki pada usia sepuluh tahun dengan anak perempuan adalah merupakan tindakan 

antisipatif Rasulullah Saw. yang dituangkan lewat hadisnya agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak dinginkan. Sejalan dengan itu, perintah kepada keluarga untuk melaksanakan 

shalat kita temukan dalam al-Qur'an "... Dan periniahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan bersabarlah dalam melaksanakannya" (Departemen : Agama 

1989).



2.  

 

Ilmu Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan 

merupakan potensi dan kompetensi tersendiri. Kemampuan ini menyebabkan manusia 

menjadi mahluk yang paling mulia di antara sekian banyak mahluk Allah yang 

bertebaran di muka bumi. Kemampuan untuk medmeiliki ilmu ini pula yang 

menyebabkan manusia lebih mulia dari malaikat. Tampa ilmu pengetahuan yang benar 

dan mantap, sulit bagi manusia mempertahankan eksisktensi dan prestasinya sebagai 

mahluk yang paling mulia Manusia akan terperosot kepada lembah kehinaan yang lebih 

rendah dari pada binatang.  

 

Ilmu Pengetahuan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat vital. Keberadaannya 

menempati posisi yang sama di samping iman, sehingga orang beriman tampa ilmu 

pengetahuan akan mengalami kekacauan dalam aktifitas keagamaan yang dilakukannya. 

Ilmu tampa iman melahirkan ilmuan yang sekuler. Kesempurnaan hanya akan dapat 

dicapai dengan iman dan ilmu Allah mengangkat derajat orang beriman yang berilmu 

beberapa derajat, seperti diungkapkan oleh Allah dalam untaian ayat-Nva " Allah 

mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu diantar a kamu beberapa derajat" 

(Departemen Agama 1989). Ayat ini mengisyaratkan bahwa, kedua hai tersebut 

merupakan dua hal yang harus sejalan dan melekat pada diri seorang muslim yang 

menginginkan kesempurnaan dalam beragama.  

 

Allah banyak mengungkapkan, betapa orang berilmu yang beriman memiliki tempat 

khusus di sisi Allah, sehingga orang berilmu akan dimintai pertanggungjawaban tentang 

pemanfaatan ilmunya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan niat yang 

suci dan ikhlas kepada Allah semata. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan vang ada 

bersumber dari Allah sehingga tidak wajar kiranya, apabila pengkotakan dan 

pengklasifikasian ilmu agama dan ilmu umum kepada dua kategori.  

 

Ilmu pengetahuan yang berkembang dulu hingga kini tak terkecuali ilmu umum 

merupakan pemberian Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Pembedaan dan 

pengklasifikasian ilmu kepada dua kategori merupakan upaya orang-orang sekuler 

untuk memisahkan ilmu-ilmu umum dari agama, yang pada gilirannya menggiring 

pemiliknya jauh dari Allah sang pemberi ilmu itu. Kenyataan ini sekaligus menghendaki 

agar para agamawan tidak turut campur dalam mengurus kapling ilmu-ilmu umum yang 

notabene menurut mereka menjadi urusan para teknokrat atau para pakar ilmu non 

agama lainnya.  

 

Sekularisme ini sudah melanda sebahagian kita, implikasinya dapat dilihat pada 

berkurangnya animo para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah 



agama. Akibatnya, urusan-urusan agama yang muncul di masyarakat hanya menjadi 

urusan para agamawan, dan sebaliknya persoalan-persoalan yang menurut mereka 

bukan urusan agama diserahkan kepada orang-orang yang berpendidikan sekolah 

umum. Padahal sesungguhnya kesatuan langkah dan keterpaduan tujuan merupakan 

solusi dalam mengatasi problem sosial yang selama ini tak terselesaikan.  

 

Sudah saatnya kini, orang Islam membangun paradigma baru dalam menggali akar 

permasalahan yang bergulir dikalangan masyarakat, agar ditemukan solusi yang 

menguntungkan semua pihak. Masyarakat muslim Indonesia yang hidup di 

tengah-tengah kehidupan agama lain, dituntut memiliki model pendekatan yang 

berakar dari budaya asli Indonesia. Disatu sisi negara kita terkenal kaya dengan budaya 

daerah, akan tetapi hal ini, potensial melahirkan berbagai konflik yang sulit diatasi.  

 

Pendekatan yang dipergunakan di dalamnya juga harus mempertimbangkan latar 

belakang budaya yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Tindakan bijaksana 

sebagai hasil dari ilmu pengetahuan diharapkan hadir di dalam perilaku setiap ilmuan 

Harapan ini akan terwujud apabila pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan tidak terjadi. 

Nilai-nilai Jslam dalam diri setiap ilmuan dan pengetahuan umum yang dimiliki oleh 

para agamawan merupakan problem solving yang solusif. Amal Al-Qur’an sarat dengan 

anjuran kepada umat Islam untuk beramal shaleh.  

 

Anjuran beramal shaleh dimaksudkan sebagai ukuran dan pembuktian kebenaran iman, 

ilmu dan akhlak seorang muslim. Tampa amal shaleh, ilmu dan iman tak mempunyai 

makna yang sempurna. Amal merupakan buah dari iman dan ilmu pengetahuan yang 

ada pada diri seseorang, sedangkan nilai amal itu tergantung pada sejauh mana 

keikhlasan yang dimiliki oleh pelakunya. Setebal apa iman dan setinggi apa ilmu 

pengetahuan serta seikhlas bagaimana seseorang dalam beramal merupakan penentu 

dan nilai amal pelakunya.  

 

Iman dan ilmu serta keikhlasan merupakan sederet syarat yang menentukan nilai amal 

yang dilakukan oleh seorang muslim dalam pandangan Allah. Amal yang dilakukan oleh 

seseorang merupakan infestasi dan tabungan untuk kehidupan akhirat, entah amalan itu 

amalan shaleh atau amal sayyiat. Pada suatu saat nanti (di akhirat), amalan ini 

menentukan posisi yang akan ditempati oleh seseorang. Manusia yang melaksanakan 

amal shaleh akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah dan orang yang tekun 

dalam mengumpulkan dosa, akan mendapat neraka jahannam sebagai balasan dari 

perbuatannya pada waktu hidup di dunia.  

 

Ini merupakan isyarat nyata bahwa betapa amal sangat menentukan tempat yang akan 

kita dapatkan di hari akhirat 



kelak. Syurga sebagai balasan dari perbuatan baik merupakan harapan semua 

orang yang telah berbuat amal shaleh. Demikian juga kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang diketika kehidupan dunia im akan dihadang dengan siksaan neraka yang 

membara. Sejak awal dari kehidupan manusia harus senantiasa dibiasakan untuk 

berbuat yang baik, agar kebiasaan itu berbias dan dapat menjadi akhlak dalam 

kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang baik dapat membentengi diri untuk berbuat 

kejahatan.  

 

Karenanya, Islam menganjurkan kepada umatnya agar membiasakan berbuat baik. 

Sebaliknya, seorang muslim dianjurkan untuk menghindari perbuatan jahat dan 

menutup segala pintu dan kemungkinan untuk terjadinya perbuatan jahat tersebut. 

Pretensi Islam memang tinggi untuk memelihara umatnya dari perbuatan yang bernilai 

dosa dalam kehidupan dunia, sehingga di akhirat kelak dapat menikmati kebaikan yang 

membahagiakan. Pendidikan adab sopan santun (akhlakul karimah) Pendidikan keluarga 

adalah pendidikan pertama dan utama. Keluarga diharapkan dapat melahirkan dan 

membina anak agar mempunyai akhlak yang mulia.  

 

Dalam penanaman akhlak yang mulia, fase anak-anak merupakan fase perkembangan 

yang sering mencontoh apa-apa yang dilihatnya. Ungkapan ini senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh Muhaimin “Proses pendidikan anak yang pating haik adalah dengan 

teknik mitasi alqudwah, yaitu proses pembinaan anak secara tidak langsung" (Muhaimin: 

1993 ). Rasulullah dalam berbagai hadisnya., memperingatkan bahwa akhlakul karimah 

adalah suatu yang sangat dipentingkan dalam kebidupan beragama, misalnya dalam 

sebuah hadisnya, Rasulullah bersabda "Dari Abi Darda ra.  

 

Dan Nabi beliau bersabda tidak, ada sesuatu yang lebih berut timbangannya dari pada 

perangai yang baik" (Abi Daud : t. th). Pendidikan akhlak yang mulia bermula di dalam 

rumah tangga sebuah keluarga. Ibu dan bapak beserta semua pendidik hendaknya 

memberikan keteladanan yang baik kepada anak didiknya, baik dalam bentuk tutur kata 

yang bagus, lidah yang mendidik, maupun dalam keindahan unukapan dan ucapan.



 Pendidikan Adab Sopan Santun dalam Keluarga Kehidupan keluarga merupakan 

miniatur dari kehidupan suatu bangsa. 

Keluarga bisa dibentuk dengan melalui keturunan (anak cucu), perkawinan (suami istri) 

persusuan dan pemberian kemerdekaan Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil 

yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan 

ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan 

sebagainya, Sedangkan inti keluarga adalah ayah dan ibu serta anak. Islam mengatur 

hubungan antara anak dan kedua orang tuanya.  

 

Allah berfirman dalam sebuah ayat-Nya "Dan Kami perintahkan kepada manusia 

berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya ; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, 

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu..." (Departemen Agama : 

1989). Pemaknaan senada ditemukan penjelasan Rasulullah bahwa barang siapa yang 

tidak menyayangi yang mudah (kecil) dan tidak menghormati yang lebih tua, maka 

orang tersebut bukan dari golonganku, kata Rasulullah Hadis tersebut kurang lebih 

bermakna sebagi berikut "Dari ibnu Amir, dan Abdillah Amr yang meriwayatkannya, 

berkata: Al-Sarh yaitu Ahmad bin Amir dan Nabi bersada: Siapa yang tidak menyayangi 

anak kecil kita dan tidak mengakui hak yang besar kami, maka tidaklah ia dari golongan 

kami" (Abi Daud : t.th).  

 

Hubungan harmonis dari kedua generasi ini melahirkan ketentraman dalam 

masyarakat, yang mana orang tua wajib menyayangi yang kecil dan sebaliknya yang 

kecil harus hormat kepada yang tua. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab 

dan berkewajiban terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Dalam salah satu ayat 

al-Qur'an Allah berfirman “Dun hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dt belakang mereka anak-anak yang lemah". (Departemen 

Agama 1989).  

 

Seorang, anak wajib mendoakan kedua orang tuanya, sebagai aktualisasi dari kewajiban 

timbal balik antara keduanya. Allah menerangkan dalam salah satu avat-Nya "Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku waktu masih kecil" (Departemen Agama: 1989) Pendidikan sopan 

santun dalam masyarakat Manusia sebagai mahkluk sosial, tidak mungkin lepas dari 

bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 

Saling ketergantungan ini merupakan sunnalullah yang melahirkan berbagai macam 

ketergantungan dan tatanan nilai dalam masyarakat. Seorang anggota masyarakat yang 

berusaha melepaskan diri dari bantuan orang lain, dengan sendirinya akan terkucilkan 



dan pergaulan masyarakat luas. Kondisi ini akan melahirkan berbagai macam persoalan 

yang tidak mudah untuk diselesaikan dan dipecahkan, hal ini memerlukan kesiapan dan 

kematangan yang terpancar dari dalam keluarga yang Islann.  

 

Allah berfirman "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu” (Departemen Agama 1989). Berprilaku di tengah-tengah 

masyarakat kita dituntut, senantiasa memperhatikan norma-norma agama, yang mana 

agama ini merupakan tuntunan yang proporsional untuk berlaku proporsial kepada 

setiap orang. Norma-norma agama dan norma-norma positif di dalam hidup 

bermasyarakat senantiasa harus dipertahankan agar jalinan saling memahami dapat 

diwujudkan dalam rangka melestarikan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.  

 

Kemampuan anggota masyarakat untuk bersosialisasi dengan anggota masyarakat 

lainnya membutuhkan perhatian vang besar dan pengetahuan yang memadai, hal ini 

dimaksudkan agar prilaku yang dilakukan oleh seseorang tidak bertentangan dengan 

norma-norma dan hukum agama serta norma-norma sosial yang disepakati di dalam 

masyarakatnya. Metodologi Pengajaran agama Islam Al-Our'an memuat pedoman 

dalam melaksanakan segala aktifitas di dalam Islam. Agama Islam memiliki panduan dan 

petunjuk dalam berdakwah, mulai dari materi sampai pada metode penyampaian serta 

tujuan akhir yang hendak dicapai dari serangkaian aktivitas dakwah yang dilaksanakan.  

 

Seruan dakwah oleh al-Our'an merupakan paket yang tidak hanya memuat materi akan 

tetapi juga memuat metode penyampaian dan segala hal yang berkaitan dengan 

aktivitas dakwah yang dilakukan oleh seorang ustadz. Pada dasarnya, tujuan pendidikan 

Islam adalah memelihara fitrah manusia. Pendidik dituntut untuk tujuan ini mencari 

metode pendidikan yang dinamis, efektif dan dapat menghantarkan pada pencapaian 

tujuan pendidikan yang dicita-citakan Kenyataan dewasa ini ditemukan metode yang 

bukan hanya tidak efektif melainkan juga mereduksi nilai-nilai kemanusiaan pada 

penyimpangan fitrah manusia.  

 

Kompleksitas ajaran Islam ini, sehingga pelaksanaan dakwah yang dianjurkan di 

dalamnya dilengkapi dengan metode penyampaian yang mendukung keberhasilan 

usaha tersebut Keberhasilan dakwah oleh seorang ustadz selain dari penguasaan materi 

yang maksimal harus ditunjang dengan penggunaan metode yang kondisional. 

Kemampuan seorang ustadz memilih metode yang cocok dengan materi yang 

dibawakannya merupakan suatu kompetensi yang tidak boleh diabaikan. Sukses 

tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur dari gelak tawa atau tepuk riuh pendengarnya, 

bukan pula dengan ratap tangis mereka.  

 



Kesuksesan suatu dakwah dilihat dari bias yang ditimbulkan setelah dakwah itu selesai 

dilaksanakan Kesuksesan dakwah yang dilaksanakan oleh seorang ustadz terlihat pada 

kesan yang tersimpan dalam hati pendengar lewat perbuatannya. Kesemuanya ini 

sangat dipengaruhi oleh penyajian materi dengan metode yang tepat. Seorang ustadz 

yang mengabaikan metode penyampaian akan mengalami kesulitan dalam mewariskan 

pesan-pesan agama yang hendak diwariskan kepada masyarakat obyek dakwahnya. 

Metode dakwah yang sering dan sudah banyak dilakukan oleh para ustadz adalah 

ceramah, diskusi, bimbingan dan penyuluhan, nasehat dan panutan atau keteladanan. 

Metode ini tentu saja tidak terlepas dari kondisi masyarakat dimana dakwah itu 

dilaksanakan.  

 

Sebelum dibicarakan beberapa metode yang digunakan dalam mengajarkan agama 

Islam., berikut dikemukakan pengetian metode. Seperti yang dikemukakan oleh Athiyah, 

dikatakannya bahwa "Metode mengajar (dakwah) adalah jalan yang kita ikuti untuk 

memberi paham kepada murid-murid (musyarakat) segala macam pemahaman 

keagamaan " (Athiyah, t th). Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya metode pengajaran 

ilmu pengetahuan umum dapat diterapkan pada pengajaran agama Islam. Walaupun 

kita ketahui bahwa pengajaran agama Islam memiliki ciri-ciri khusus Metode mengajar 

banyak dijumpai dalam berbagai literatur.  

 

Ditbinperta Islam, dalam Metodologi Khusus Pengajaran Agama Islam oleh, 

dikemukakan bahwa Metodologi Pengajaran Agama Islam adalah sebagai berikut : 

Metode ceramah b. Metode diskusi Metode eksperimen Metode sosio drama Metode 

drill (latihan) Metode kerja kelompok Metode tanya jawab Metode demonstrasi dan 

ekspnmen Metode karya wisata j. Metode dialog khusus k. Metode pemberian tugas 

belajar (resitasi) 



Tujuan Pendidikan Islam Kegiatan dan aktifitas manusia harus berorientasi kepada 

tujuan atau rencana yang telah ditetapkan.  

 

Ini disebabkan karena dengan berorientasi kepada tujuan dapat diketahui dengan jelas 

apa yang hendak dicapai dari serangkaian aktifitas tersebut Tujuan dapat berfungsi 

sebagai standar untuk mengakhiri usaha. Ini dapat mengarahkan usaha yang dilalui dan 

merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain Tujuan juga dapat 

membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang 

dicita-citakan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat memberi penilaian pada 

usaha-usaha yang berkaitan dengannya.  

 

Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi kepada hakekat manusia yang 

meliputi beberapa aspek, antara lain, misalnya : Tujuan dan tugas hidup manusia Tujuan 

penciptaan manusia adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah dalam berbagai 

bentuknya. Indikasi tugasnya berupa ibadah sebagai hamba Allah dan bertugas 

memelihara, dan menjaga, serta memakmurkan bumi. Manusia sebagai khalifah di 

permukaan bumi, diciptakan dan hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Manusia 

diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas tertentu. Allah berfirman : "... yaitu 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi .."  

 

(Departemen Agama: 1989). Bumi dan segala yang ada di dalamnya diciptakan oleh 

Allah dengan melalui perencanaan, tidak tanpa rencana dan tidak diciptakan dengan 

sia-sia. Semua yang ada di permukaan bumi ini memegang fungsi dan peran 

masing-masing. Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia Sifat-sifat dasar manusia yang 

perlu diperhatikan adalah bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, 

Allah memberikan informasi tentang hal im dalam sepotong ayat-Nya "Ingatlah ketika 

Tuhanmu berfirman kepada para malaikat" Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi "(Departemen Agama. 1989). Manusia selain sebagai 

khalifah, ia juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah.  

 

Penciptaan itu dibekali dengan berbagai macam fitrah, yang mempunyai 

kecenderungan pada al-Hanief (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam 

sebatas kemampuan dan kapasitas ukuran yang ada. Tuntutan masyarakat. Tuntutan 

masyarakat ini bisa berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam 

kehidupan suatu masyarakat. Pemenuhan ini juga merupakan tuntutan kebutuhan hidup 

manusia dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan kebutuhan dunia moderen. 

Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung 

nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola 

dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat.  



 

Kandungan nilai yang terkandung di dalamnya mendorong manusia berusaha keras 

untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih baik dan membahagiakan. Manusia 

dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi dan materi yang 

dimilikinya, namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus diberantas 

karena kemelaratan dunia bisa menjadi ancaman yang pada gilirannya dapat 

menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Dimensi tersebut dapat memadukan 

kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.  

 

Allah berfirman dalam sebuah ayat-Nya "Dan carilah pada apa yang lelah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat haiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah lelah berbuat haik kepadamu" (Departemen Agama :1989). 

Keseimbangan dan keserasian kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap 

pengaruh negatif dari berbagai gejolak kehidupan yang menggoda ketentraman dan 

kesenangan hidup manusia, baik yang besifat sprituiil, sosial, kultural, ekonomi maupun 

ideologi dalam kehidupan pribadi manusia. Tujuan akhir merupakan kristalisasi nilai-nilai 

yang ingin diwujudkan dalam pribadi anak didik. Oleh karena itu.  

 

tujuan akhir harus komprehensip, mencakup semua aspek, serta berintegrasi dalam pola 

kepribadian yang ideal secara utuh. Tujuan akhir mengandung nilai-nilai Islami dalam 

segala aspeknya, yaitu aspek normatif, aspek fungsional dan aspek operasional. 

Aspek-aspek tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pendidikan menjadi tidak 

mudah, bahkan sangat kompleks dan mengandung resiko mental-sprituiil. Tujuan ini 

menjadi lebih kompleks karena menyangkut internalitas nilai-nilai Islami, yang di 

dalamnya terdapat iman. Islam dan taqwa serta ilmu pengetahuan menjadi alat vitalnya.  

 

Secara teoritis, tujuan pendidikan Islam dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu : Tujuan 

normatifTujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada norma yang mampu 

mengkristalisasi nilai-nilai yang hendak diinternalisasi, misalnya ; Tujuan normatif yang 

bersifat memberikan persiapan dasar yang korektif. Tujuan selektif yang berorientasi 

pemberian kemampuan untuk membedakan 

hal-hal yang salah dan benar Tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan 

untuk mengarahkan 

diri pada sasaran-sasaran yang sejajar dengan proses kependidikan.  

 

Tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis 

(fikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu) ke arah tujuan akhir. 

- Tujuan aflikatif yang besifat memberikan kemampuan penerapan segala 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan. Tujuan fungsional 



Tujuan ini diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menfungsikan daya 

kognisi, afeksi dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai dengan 

yang ditetapkan.  

 

Tujuan ini meliputi : Tujuan individual sasarannya pada pemberian kemampuan individu 

untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasi ke dalam pribadi berupa moral, 

intelektual dan berbagai kemampuan. Tujuan moral bersasaran pada pemberian 

kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atau dorongan motivasi 

yang bersumber pada agama, 

dorongan sosial dan dorongan biologis. Tujuan proporsional bersasaran pada 

pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahliannya, sesuai dengan 

kompetensinya.  

 

Tujuan operasional Tujuan ini mempunyai tujuan teknis managerial, tujuan ini terdiri 

atas beberapa macam, antara lain ; Tujuan umum, tujuan ini mengupayakan bentuk 

manusia paripurna (insan kamil). Insan kamil adalah manusia yang selaras dan harmonis 

antara jasmani dan rohaninya, baik dalam segi kejiwaan, kebidupan individu maupun 

untuk kehidupan bersama dalam masyarakat. Tujuan khusus, tujuan ini merupakan 

indikasi tercapainya tujuan umum yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan 

keadaan tertentu.  

 

Tujuan ini berkaitan dengan cita-cita pembangunan bangsa, tugas dari suatu badan 

atau lembaga pendidikan, maupun perealisasian kemampuan dan bakat anak didik. 

Realisasi ini dapat dilihat dalam bentuk kemampuan dan keahlian yang 

bermacam-macam. Tujuan sementara, tujuan vang ingin dicapai pada fase-fase tertentu 

dari tujuan umum, seperti anak belajar membaca dan menulis, dan sebagainya.



- Tujuan intermedier. tujuan ini berkaitan dengan penguasaan suatu pengetahuan dan 

ketrampilan demi tercapainya tujuan sementara.  

 

Dari uraian tujuan pendidikan Islam tersebut, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan 

babwa, tujuan pendidikan Islam adalah suatu upa\a perealisasian ubudiah kepada Allah 

di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

apa yang telah dikemukakan oleh Abdurrahman an-Nahlawi "Tujuan akhir pendidikan 

Islam pada dasarnya adulah sualu upaya merealisasikan ubudiah kepada Allah di dalam 

kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat" (Abdurrahman : 1992). Kerangka 

Fikir Islam adalah agama yang haq dan diridhai oleh Allah yang diturunkan melalui Nabi 

Muhammad. Ajaran Islam merupakan tuntunan hidup universal, bukan sekedar untuk 

manusia yang mendiami bagian bumi tertentu dan bumi ini.  

 

Islam adalah diperuntukan untuk umat manusia seluruhnya di sepanjang jaman. Islam 

sebagai agama samawi, sebenarnya dimaksudkan untuk menerangi hidup dan 

kehidupan manusia agar tidak tersesat. Islam merupakan petunjuk jalan yang benar dan 

lurus bagi manusia dalam mencapai ridha-Nya. Islam membenkan pelajaran kepada 

manusia mengenai cara-cara menjalani hidup dan kehidupan yang baik dan benar, 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

 

Universalisme Islam mencakup dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia dalam 

hubungannya dengan manusia lainnya, alam sekitar dan bahkan Allah sebagai 

penciptanya. Pada hubungan manusia dengan manusia lain itulah tersirat kewajiban 

yang dibebankan ke pundak manusia untuk mendidik dan membina generasi dan 

masyarakatnya, supaya memperoleh penerangan, petunjuk untuk menjadi orang-orang 

yang bertaqwa. Pendidikan ini dilakukan supaya dapat menjalankan kewajiban itu. 

al-Qur’an dengan penjelasan hadis Rasulullah telah memberikan motivasi, agar usaha 

mendidik itu dikategorikan juga sebagai bagian dari tanggung jawab yang bernilai amal 

jariah.  

 

Kewajiban pendidikan berupa pembinaan umat merupakan tugas dan tanggung jawab 

setiap muslim. Pada dasarnya ini merupakan tanggung jawab generasi pendahulu. 

Pendidikan dan pembinaan pendidikan Islam merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab orang dewasa untuk mewariskannya kepada generasi muda Layak kiranya setiap 

muslim berusaha memahami hakikat hidupnya sebagai manusia, yang dapat 

membantunya dalam merumuskan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah secara 

universal. Pandangan dan tujuan hidup itu juga akan menjadi landasan bagi manusia 

dalam merumuskan tujuan dari segala aktifitas yang dilakukannya.  

 

Pandangan dan tujuan hidup ini pula yang akan menjadi landasan dalam merumuskan 



dan mengembangkan metode pembinaan pendidikan Islam dan alat yang relevan untuk 

melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sifat ajaran Islam yang universal ini. 

menyebabkan para pemeluknya tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada ruang 

dan waktu. Keterikatan itu mengharuskan setiap muslim tidak mengabaikan kondisi 

hidup dan kehidupan masyarakat bangsa dan negaranya. Suasana kebersamaan 

berbangsa dan bernegara, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta pendidikan Islam 

senantiasa harus ditegakkan dan dilaksanakan di dalamnya.  

 

Pendidikan dan pembinaan kesadaran beragama kepada masyarakat terutama kepada 

para generasi muda merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar mengiringi 

pembangunan material yang sedang digalakkan. Pendidikan Islam yang dilakukan 

terhadap suatu kelompok masyarakat, akan berdampak positip dan diharapkan dapat 

melahirkan individu yang berkualitas. Usaha pendidikan ini pada akhirnya akan 

menghasilkan manusia mampu mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi.  

 

Manusia yang mampu melaksanakan peran wakil Tuhan di muka bumi adalah 

manusia-manusia pilihan yang berkualitas secara imaniah dan secara diniyah serta 

secara amalivah (beriman, berilmu dan beramal). Ilmu pengetahuan sebagai 

kemampuan dasar harus dimiliki oleh setiap muslim guna mendukung peran 

kekhalifahannya di muka bumi. Manusia sedari awal kejadiannya telah dilengkapi dan 

dibekali dengan kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan kegiatan 

berfikir dan berkarya. sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara serta 

memakmurkan bumi ini.  

 

Manusia dengan potensi edukandum dan educablenya. Memungkinkan dirinya untuk 

dapat dan harus dididik. Potensi dasar yang dimiliki oleh manusia mi membuka peluang 

yang selebar-lebarnya untuk dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi 

Dengan potensi dasar ini pulalah, manusia memiliki kemungkinan untuk menguasai 

berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan Ilmu dan iman dalam diri seorang ilmuan 

harus seiring dan sejalan dalam waktu yang bersamaan, sehingga sekularisme dapat 

dideteksi secara dini Ilmu yang lepas dari kontrol iman akan melahirkan 

manusia-manusia sekuler, dam iman yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan 

akan menciptakan manusia-manusia taat yang tidak berilmu. Pendidikan Islam datang 

ke tengah-tengah kehidupan manusia untuk menjembatani dua visi yang berbeda ini.  

 

Pendidikan Islam datang dengan tujuan yang mulia yaitu untuk menghasilkan 

manusia-manusia yang memiliki kualifikasi IPTEK dan IMTAQ yang tinggi. J. Hipotesis 

Kerja Bagi orang tua dan orang dewasa serta bagi pada remaja aktivitas pembinaan 

pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku dilakukan dengan metode 

ceramah pada khotbah jum’at di masjid-masjid dan mushallah serta pada 



majelis-majelis taklim, yasinan (tahlilan), svukuran selamatan, manaqiban di 

rumah-rumah penduduk. Serta pengajian dasar dengan metode tradisional bagi 

anak-anak di rumah-rumah guru mengaji. Usaha pembinaan pendidikan Islam ini tidak 

berjalan mulus.  

 

Usaha ini dihadang oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah bersumber dari 

kelemahan metodologis dan minimnya pemahaman psikologi sosial rendahnya kualitas 

para pembina pendidikan Islam (ustadz) itu sendiri, rendahnya tingkat pendidikan 

formal masyarakat dan beragamnya tingkat pemahaman keagamaan masyarakat, materi 

pendidikan Islam dan tidak kondusifnya iklim dan terbatasnya sarana pendidikan Islam 

masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku.  

 

Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan jalan melakukan dialog khusus 

kepada anggota masyarakat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi dalam 

hidup bermasyarakat, baik yang menyangkut hubungannya dengan Allah maupun yang 

berkaitan dengan hubungan sesama manusia serta produktivitas hidup mereka. Selain 

itu, metode yang tepat untuk diterapkan dalam menanamkan pengetahuan baca 

al-Qur’an bagi anak-anak adalah metode iqra’. Pengajian dasar ini diberlangsungkan di 

masjid dan mushallah. Selain itu, pengiriman anak-anak mereka ke berbagai pesantren 

adalah satu bentuk pembinaan setelah anak-anak transmigran memiliki pengetahuan 

membaca al-Qur’an.





 





BAB III METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif.  

 

Penelitian kwalitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan 

diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang diangkat ke permukaan, tanpa adanya 

maksud generalisasi. Dalam penelitian kwalitatif data temuan lapangan diklasifikasi 

dalam bentuk kategori. Kategori-kategori dan konsep-konsep ini di kembangkan oleh 

peneliti di lapangan Dari sini teori dapat lahir dan berkembang. Data lapangan 

dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang digunakan sebagai acuan, dan terus menerus 

dikembangkan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara 

berulang-ulang. (Djaali, H. 1998:4).  

 

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kalukku, Daerah 

Tingkat II Mamuju. Dasar pertimbangannya adalah, karena di samping pembauran suku 

yang sangat tinggi, di daerah ini juga semua agama yang diakui keberadaannya di 

Indonesia dianut oleh penduduk. Selain itu Kecamatan ini banyak menampung 

transmigran asal Jawa dan membentuk komunitas tersendiri di antara 

komunitas-komunitas lainnya Sasaran dalam penelitian ini, adalah : 1) Desa Toabo. 2) 

Desa Salukayu. dan 3) Desa Bunde.  

 

Ke tiga desa ini dipilih dan 8 desa yang menjadi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di 

Kecamatan ini Penentuan tiga Desa sebagai sasaran penelitian ini ditarik secara purposif 

Dari tiga desa ini para ustadz sena penyuluh pertanian dan siapa saja dapat dijadikan 

informan sehubungan dengan perihal bentuk-bentuk pembinaan dan pemantapan 

sistem pendidikan Islam dan aktifitas sosial yang digeluti oleh masyarakat. Begitu pula 

dengan faktor-faktor yang dihadapi oleh para ustadz dalam melakukan pembinaan 

kepada masyarakatnya, serta metode pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan 

Islam yang tepat untuk diterapkan pada masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan 

Kalukku Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 

1999. Sumber Data Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.  

 

Data primer menyangkut data inti yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan materi 

yang menjadi obyek penelitian. Data primer diperoleh dari para informan yang memiliki 

pengetahuan dan informasi mengenai aktifitas pembinaan dan pemantapan sistem 

pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Informan dipilih sebanyak 60 

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam upaya 

mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya sehubungan dengan obyek yang 

diteliti.  

 

Para informan tersebut diidentifikasi secara seksama dan ditentukan siapa yang terbaik 

diantara mereka (Darmawan 1998 : 80) Dari hasil seleksi inilah ditetapkan 21 informan 



yang betul-betul dapat memberikan informasi yang akurat sehubungan dengan obyek 

penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh 

melalui pengamatan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tertulis, berupa asal 

daerah para transmigran, tingkat pendidikan formal, pemahaman keagamaan dan latar 

belakang kepercayaan kebatinan yang mereka anut. Data dan informasi tersebut 

diperoleh dari instansi pemerintah. Data sekunder diperoleh dari kantor desa, KUA. 

Unsur-unsur yang Diteliti Penentuan unsur-unsur yang diteliti dalam suatu penelitian 

merupakan langkah yang penting.  

 

Karena di samping dapat membantu peneliti dalam membedakannya, juga berfungsi 

sebagai penghubung antar unsur-unsur yang saling berhubungan di dalamnya. 

Unsur-unsur yang diteliti itu adalah bentuk-bentuk pembinaan pendidikan Islam, dan 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi para ustadz dalam melakukan pembinaan 

pendidikan Islam kepada masyarakatnya. Serta sistem pembinaan dan pemantapan 

pendidikan Islam yang dapat diterapkan bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku.



Pengertian Konseptual Kesamaan persepsi yang dibangun dalam mendekati masalah 

yang menjadi obyek penelitian dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman 

terhadap unsur-unsur yang diteliti.  

 

Unsur-unsur yang diteliti diberikan pengertian antara lain, bahwa bentuk pembinaan 

pendidikan Islam masyarakat Jawa adalah model upaya yang dilakukan oleh para ustadz 

terhadap pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. Selain 

itu. faktor-faktor yang dihadapi oleh para ustadz dalam melakukan pembinaan 

pendidikan Islam masyarakat Jawa adalah hal-hal yang dihadapi dalam upaya 

pelakasanaan pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku. 

Serta sistem pembinaan dan pemantapan pendidikan Islam yang sesuai bagi masyarakat 

Jawa adalah cara yang tepat untuk diterapkan sebagai solusi terhadap faktor-faktor 

yang dihadapi oleh para ustadz di dalam melakukan pembinaan dan pemantapan 

sistem pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Sistem pendidikan 

Islam adalah himpunan beberapa komponen atau bagian yang saling berkaitan yang 

secara bersama-sama dilakukan di dalam melakukan pembinaan pendidikan Islam yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan.



Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan dengan menempuh 

tiga cara, yaitu : Wawancara mendalam, observasi partisipasi, diskusi kelompok terarah 

dan analisis/telaah dokumen.  

 

Wawancara mendalam adalah teknik wawancara vang didasari oleh rasa skeptis yang 

tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh probing. Pra-kondisi dari 

wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban antara pewawancara dengan 

responden serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip 

dan budaya responden. Wawaancara mendalam dilakukan secara berulang-ulang. 

Observasi partisipasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kwalitatif yang cukup ampuh. Observasi partisipasi adalah suatu bentuk observasi 

dimana observer juga terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan serta aktifitas responden.  

 

Oleh karenanya, sebelum melakukan observasi terlebih dahulu peneliti beradaptasi 

dengan masyarakat Jawa yang diobservasi Darinya diperoleh data yang lebih akurat dan 

asli, sehingga data yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat dan lengkap. 

Peneliti dalam mengumpulkan data melalui metode pengumpulan data observasi 

parlisifasi, dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dengan berbagai aktivitas 

masyarakat, menyangkut pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam 

masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju berbagai aktivitas masyarakat, 

menyangkut pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam masyarakat Jawa di 

Kecamatan Kalukku Mamuju.  

 

Diskusi kelompok terarah bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi pola tingkah 

laku, opini, sikap dan motivasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Masyarakat 

dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama kemudian diaiak berdiskusi sesuai 

dengan masalah yang diteliti Di dalam pelaksanaannya, diskusi ini di bawah panduan 

seorang pemandu. Analisis/telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari fakta yang hendak 

diteliti Telaah dokumen dapat merupakan sebagai teknik utama dalam penelitian 

kwalitatif dan dapat pula sebagai teknik pendukung. Instrumen Penelitian Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dalam bentuk pedoman 

wawancara. Dalam kaitan ini, jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara 

berpedoman.  

 

Dalam mengumpulkan data, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan secara garis 

besar yang telah disiapkan sebelumnya. II. Pengolahan dan Analisis Data Analisis data 

merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan 

satuan uraian



Masyarakat transmigrasi dengan berbagai perbedaan yang ada di dalamnya, memiliki 

kesulitan tersendiri dalam melakukan pembinaan kepada mereka. Secara taksonomikah 

kesamaan-kesamaan dan hubungan-hubungan antar warga yang ada di dalamnya 

berusaha dipahami peneliti secara baik.  

 

Selain itu, pendekatan kepada kelompok-kelompok sosial dan pendekatan berdasarkan 

daerah asal dilakukan secara toponimikal. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kwalitatif.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kondisi Obyektif Masyarakat Jawa di 

Kecamatan Kalukku Mamuju 1. Asal Daerah Masyarakat Transmigrasi Para transmigran 

yang berdiam di Kecamatan Kalukku Mamuju merupakan hasil program pemerataan 

penduduk antar pulau oleh pemerintah.  

 

Inisiatif perpindahan penduduk ini pada umumnya dimotori oleh pemerintah, walaupun 

ada diantara mereka yang bertransmigrasi secara swakarsa. Mereka pindah dari pulau 

yang tingkat kepadatan penduduknya terlaiu tinggi untuk mengisi kekosongan dan 

kelangkaan penduduk di daerah lain. Warga transmigrasi Kecamatan Kalukku Mamuju 

yang berasal dari Jawa umumnya berasal dari Tulung Agung Jawa Timur, Kendal, 

Banjarnegara dan Sragen Jawa Tengah, serta di antara mereka ada yang berasal dari 

suku Jawa Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa.  

 

Mereka bertransmigrasi ke Kecamatan Kalukku Mamuju pada tahun 1983 {Dokumen 

Transmigrasi Kecamatan Kalukku Mamuju). Pemukiman transmigrasi yang tergolong 

pertama adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Toabo. Pada perkembangan 

selanjutnya diikuti dengan pembukaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) baru. Warga 

transmigrasi di Kecamatan Kalukku Mamuju ini berdiam pada delapan desa di 

Kecamatan Kalukku ini. Desa yang mereka diami adalah : Desa Toabo, Bunde, Salukayu 

IV, Tommo 1 dan II, Tommo III, Tommo VII, Kuwo dan Pentana Kayang.  

 

Kondisi Sosial Ekonomi Di Daerah Asal Sebelum ditransmigrasikan ke daerah Kalukku 

Mamuju, mereka berada pada stadium pendapatan perkapita yang sangat rendah. Dari 

dokumen dan informasi yang diperoleh pada tiga desa yang menjadi lokasi penelitian 

hanya terdapat 17 unit sepeda dan 12 unit Radio transistor (Dokumen Transmigrasi Jawa 

Kecamatan Kalukku). Warga Jawa yang ditransmigrasikan ini merupakan warga 

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.  

 

Para transmigran merupakan petani sederhana dan kebanyakan berprofesi sebagai 

petani penggarap yang tidak memiliki aktifitas lain untuk merubah nasib dan hidup 

mereka, oleh karena itu mereka gembira untuk ditransmigrasikan. Di Daerah 

Transmigrasi Seperti telah dikemukakan bahwa, mereka pada umumnya berprofesi 

sebagai petani, di daerah transmigrasipun mereka bercocok tanam sesuai dengan bekal 

pengalaman yang dimilikinya sebelum ditransmigrasikan. Mereka bertekad merubah 

nasib yang melilit dan membelenggu kehidupan mereka dengan mengelola tanah 

pertanian yang dimilikinya secara intensif.  

 

Dari usaha pertanian mereka inilah, sehingga dalam satu tahun pertama mereka telah 

berhasil bercocok tanam berbagai jenis tanaman palawija dengan hasil yang maksimal.



Berkat perjuangan gigih yang tidak kenal lelah, sehingga pada saat sekarang ini sudah 

ada 27 mobil angkutan, 61 motor, 1.051 sepeda. 79 Televisi (67 VCD dan parabola), 

radio 159 unit. Selain itu terdapat 14 buah toko dan 14 buah bengkel serta 12 gilingan 

padi yang mereka miliki (Papan Potensi Desa Tahun 1999).  

 

Keberhasilan yang telah dicapai mengundang simpati dan perhatian masyarakat dari 

mana mereka berasal, sehingga dengan keberhasilan transmigran ini, memotiavasi 

masyarakat yang ada di Pulau Jawa untuk mengikuti program serupa yang digalakkan 

oleh pemerintah. Berangkat dari kondisi sosial ekonomi yang perlahan-lahan mulai 

membaik, menyebabkan mereka sedikit demi sedikit telah dapat menyekolahkan 

anak-anaknya pada Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas dan bahkan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1999, telah 7 orang dari warga 

transmigrasi yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada berbagai Perguruan 

Tinggi di Ujungpandang dan di Pulau Jawa.  

 

Pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi Jawa di 

Kecamatan Kalukku Mamuju, antara lain, adanya beberapa jenis usaha yang 

dikembangkan. Baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun 

kerajinan rumah tangga. Luas lahan pertanian dan perkebunan mereka adalah 3.318 ha. 

Sedangkan pada sektor peternakan, mereka mengembangkan sapi (882 ekor), kambing 

(192 ekor), ayam (17.595 ekor) dan itik (3.123 ekor). Selain itu, sektor kerajinan rumah 

tangga yang menjadi sumber penghasilan mereka adalah usaha tahu/tempe (sebanyak 

3 rumah tangga), genteng (sebanyak 9 rumah tangga), batu merah (sebanyak 20 rumah 

tangga) dan kerupuk (sebanyak 26 rumah tangga).  

 

Tingkat Pendidikan. - Di Daerah Asal Tingkat pendidikan masyarakat transmigrasi 

generasi pertama di Kecamatan Kalukku sangat rendah. Mulai dari Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama sampai kepada tidak tamat Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak 

pernah sekolah sama sekali. Kondisi ini merupakan bias dari kondisi sosial ekonomi yang 

sangat lemah pada waktu mereka masih berada di Pulau Jawa. Bagi mereka, jangankan 

untuk menyekolahkan anak-anaknya, untuk makan saja mereka kadang tidak memiliki 

persediaan yang cukup.  

 

Tingkat pendidikan ini melahirkan bias sosial yang luas sehingga program-program 

pemerintah yang bergulir di tengah-tengah mereka mengalami kendala dalam 

merealisasikannya. Kenyataan ini melahirkan problema tersendiri bagi para ustadz 

dalam melakukan pembinaan. Kondisi obyektif ini merupakan kenyataan yang tidak 

boleh dinafikan, mereka harus diperlakukan secara proporsional untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Program dan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan 

hal ini akan menemui kendala dan kegagalan di tengah jalan termasuk dalam 



pembinaan pendidikan Agama.  

 

Aktifitas pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh para 

ustadz tergantung pada tingkat pendidikan dan kemampuan dasar yang mereka miliki. 

Para ustadz harus menjadikan hal ini sebagai pertimbangan utama dalam melakukan 

pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam di dalamnya. Tingkat pendidikan 

formal antara Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ini merupakan 

tingkat pendidikan mayoritas yang pernah dimasuki oleh generasi pertama warga 

transmigran ini. Bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali.  

 

Dari 1021 orang jumlah penduduk, 169 orang di antaranya yang tidak tamat Sekolah 

Dasar atau sekitar 16,55%. Sedangkan yang tamat Sekolah Dasar 547 orang atau sekitar 

53,57%. Selebihnya yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 305 orang 

atau sekitar 29,87%. - Di Daerah Transmigrasi Tingkat pendidikan masyarakat ini 

perlahan-lahan mulai berubah, seiring dengan perubahan tingkat penghasilan yang 

berhasil mereka capai. Prestasi ini melahirkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat 

transmigrasi dalam meraih prestasi-prestasi hidup yang mereka inginkan Pada tahun 

1999. Para transmigran telah memasuki jenjang pendidikan formal yang 

menggembirakan.  

 

Dari hasil penelitian tahun 1999 ditemukan bahwa dari 3.104 orang jumlah penduduk 

usia sekolah, hanya 395 orang di antaranya yang tidak pernah Sekolah atau sekitar 

12,72%. Sedangkan yang tamat Sekolah Dasar 2.241 orang atau sekitar 72,19%. Selain 

itu yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 389 orang atau sekitar 12,53%. 

Sedangkan anak yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 72 orang atau 

sekitar 2,31% serta yang tamat perguruan Tinggi sebanyak 7 orang atau sekitar 0.22%



Latar Belakang Pemahaman Keagamaan Keragaman pemahaman dan pelaksanaan ritual 

keagamaan masyarakat transmigrasi sangat bervariasi. Pelaksanaan shalat mereka sudah 

relatif lebih baik, hanya saja motivasi pelaksanaannya yang perlu mendapat perhatian.  

 

Diantara mereka 247 orang yang tidak pernah mengaji atau sekitar 24,19%, sedangkan 

yang tidak tamat ngaji 311 orang atau sekitar 30,46% Sedangkan dalam pelaksanaan 

shalat, mereka hanya menghafal sekedar bacaan-bacaan shalat. Pelaksanaan kewajiban 

shalat lima waktu mereka ada yang betul-betul melaksanakan karena kesadaran penuh 

bahwa itu adalah kewajiban. Akan tetapi, ada yang hanya sekedar untuk menggugurkan 

kewajiban shalat tersebut. Mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat, mereka relatif 

lebih bagus.  

 

Dianggapnya bahwa zakat sebenarnya, di samping ibadah juga merupakan seruan 

agama untuk tolong menolong, dimana orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan 

untuk membantu orang yang kekurangan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa, 

masyarakat transmigrasi sejak dulu telah mengamalkan budaya tolong menolong dan 

bantu membantu ini Tolong menolong yang diserukan oleh Islam, sebenarnya sudah 

menjadi kebiasaan kami sejak dulu (mutholul Huda). Puasa mereka bermacam-macam.  

 

Menurut pengamatan peneliti di lapangan diketahui, bahwa puasa yang dilaksanakan 

bukan hanya puasa ramadhan, akan tetapi mereka juga banyak melaksanakan puasa 

yang menurut kepercayaan mereka dapat mengantarkan kepada derajat dan makam 

tertentu dalam masyarakat. Ada tiga macam puasa yang sering dilaksanakan, yaitu : 

puasa Pati Geni, puasa Mutih dan puasa Brokohi. Puasa Pati Geni ini dilaksanakan pada 

waktu siang dan malam dengan cara tidak makan minum dan tidak tidur, serta harus 

selalu berada di tempat tertutup. Jumlahnya bermacam-macam tergantung kepada 

kemampuan seseorang dalam melaksanakannya. Makin besar keinginan seseorang akan 

sesuatu maka semakin banyak jumlah puasa yang musti dilakukannya. Demikian juga 

dengan puasa Mutih.  

 

Pelaksanaan puasa mutih ini mirip dengan pelaksanaan puasa Pati Geni, hanya saja 

mereka boleh makan nasi dan air putih. Mereka tidak diperbolehkan makan sesuatu 

selain nasi putih dan air putih, termasuk makanan yang berbumbu. Selain itu puasa yang 

sering juga dilakukan oleh masyarakat transmigrasi adalah puasa Brokohi. Pelaksanaan 

puasa ini lain lagi, yang boleh dimakan hanyalah buah-buahan. Mereka tidak 

diperbolehkan memakan makanan telah diproses lebih dahulu, seperti nasi dan lauk 

pauknya. Tujuan ketiga puasa ini adalah sama yaitu untuk mendapatkan ilmu dan 

makam (derajat) tertentu.  

 

Kenyataan lain juga dapat dilihat pada adanya tarekat Qadariah, Naqsabandiah dan 



Syattariah yang berkembang di tengah-tengah mereka. Mata pelajaran Tarekat 

Oadariah ada 21 tingkat. Tingkat pertama pelajaran tarekat qadariyah ini adalah tahlil 

lisan (Laailaha illallaah) setiap sesudah sembahyang fardhu sekurang-kurangnya 165 

kali. Dengan amalan dzikir inilah seseorang dapat mencapai makam al-Hulul, al-lttihad 

dan Wahdatul Wujud (Syekh. H. Djalaluddin, 1987). Maqam dan derajat al-Hulul, 

al-lttihad dan Wahdatul Wujud inilah yane oleh orang jawa disebutnya sebagai 

Manunggaling Kawulo Gusti. Aliran kebatinan ini dianut oleh Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu).  

 

Sesuai dengan namanya Pangestu ini berarti persatuan untuk dapat manunggal, maka 

titik pencapaian terakhir yang ingin dicapai dari ajarannya adalah bersatunya 

pengikutnya dengan Suksma Kawekas. Sehingga abadi kehanbaannya (Rahnip, 1997). 

Sekaitan dengan ini. menurut penelitian Mulder, 3 sampai 5% dari orang Jawa ikut serta 

dalam salah satu aliran kebatinan (Mulder. 1982). Perbedaan-perbedaan yang tersebut 

melahirkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu masalah keagamaan. 

Perbedaan-perbedaan ini memberi corak yang sangat yang sangat jelas pada 

pelaksanaan ritual kegamaan mereka. Sisi lain dari kehidupan mereka adalah taklid buta 

dan ikut-ikutan serta fanatisme yang berlebihan.  

 

Walaupun dari mereka ada yang pernah memasuki pendidikan pesantren, akan tetapi 

panatisme dan taklid buta juga masih tetap nanpak mewarnai pelaksanaan ritual dan 

pelaksanaan ibadah. Keragaman pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat 

transmigrasi Jawa di Kecamatan Kalukku ini menciptakan kondisi tersendiri di dalam 

pembinaan pendidikan Islam di dalamnya. Kondisi ini yang di dapati para ustadz dalam 

melakukan pembinaan pendidikan Islam kepada mereka.  

 

Dalam memahami suatu perintah Allah yang sederhana sekalipun, sering terdapat 

perbedaan yang mencolok, tergantung kepada kemampuan individunya dalam 

memahami makna-makna yang terkandung dalam perintah Allah tersebut. Upaya 

membekali masyarakat dengan pemahaman keagamaan merupakan tindakan mulia 

yang membutuhkan sokongan dan kerjasama semua kalangan. Sehingga kesadaran 

beragama yang terbangung dari aktivitas ini dapat melahirkan tatanan masyarakat yang 

seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Usaha ke arah ini tidak 

dapat dicapai tampa kebersamaan.  

 

Potensi Konflik Kecamatan Kalukku Mamuju, sebagai daerah pemukiman transmigrasi 

memendam potensi yang siap untuk dikembangkan Potensi daerah yang luas dan subur 

ini menantikan belaian tangan sumber daya manusia yang handal. Kenyataan ini telah 

disadari oleh berbagai kalangan dan aparat pemerintah setempat, akan tetapi potensi 

ini belum terkelola secara optimal karena berbagai kendala Antara lain, karena 



rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat Kenyataan ini juga menyimpan potensi 

konflik yang membahayakan dan sewaktu-waktu dapat pecah Beberapa hal yang dinilai 

merupakan sumber konflik, yaitu : a.  

 

Fluralitas suku yang tinggi Suku Jawa di tengah-tengah suku lain di Kecamatan Kalukku 

Mamuju merupakan kenyataan yang harus diakui keberadaannya. Kemajemukan suku 

yang berdiam pada pemukiman transmigrasi di daerah ini menyimpan kondisi yang 

dapat menjadi tempat tumbuhnya konflik dengan subur. Kekhawatiran ini 

sewaktu-waktu dapat meledak dan meminta korban. Kemajemukan suku bangsa yang 

ada, dinilai dapat menjadi cikal bakal perpecahan Sinyalemen ini semakin kuat apabila 

ditengok kondisi suku yang berbaur menjadi satu, sehingga perlu adanya terobosan 

baru yang dapat menjembatani akulturasi sosial budaya secara pelan-pelan. Misalnya, 

dalam upacara mauludan.  

 

Bagi suku Bugis dan suku Mandar, upacara ini biasanya dilaksanakan dengan berbagai 

jenis makanan dengan telur sebagai lauknya Sedangkan bagi orang Jawa upacara ini 

juga dilaksanakan dengan hidangan makanan dengan berbagai jenis ikan sebagai 

lauknya. Dari hasil akulturasi sosial budaya ini lahirlah kebiasaan baru bagi orang jawa. 

Orang Jawa dalam pelaksanaan mauludan juga mengunakan telur sebagai lauk. 

Menurutya, telur sangat peraktis dalam penyediaannya. Antara Jawa dengan suku lain 

hampir tidak ada pemisah, padahal terdapat perbedaan sosio kultural yang sangat 

tajam. Perbedaan-perbedaan sosial budaya ini merupakan kenyataan yang mewarnai 

kehidupan sosial budaya masyarakat. b.  

 

Perbedaan Agama Kebebasan memeluk agama merupakan hak manusia yang paling 

asasi, ini menyiratkan makna bahwa tidak seorangpun yang dapat memaksakan agama 

dan keyakinannya kepada orang lain. Keberadaan agama lain di samping agama yang 

kita anut merupakan kenyataan yang tidak boleh disangkal. Kedewasaan dan 

kemampuan untuk menerima orang lain yang berbeda agama, harus ditumbuhkan di 

kalangan masyarakat, guna memelihara kesinambungan persatuan dan kesatuan bangsa 

yang telah terbina selama ini.  

 

Sikap toleran antar agama seperti ini dinilai bisa meredam konflik yang sewaktu-waktu 

dapat merebak. Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Kalukku, 

hendaknya dijadikan sebagai suatu kekayaan budaya bangsa, yang belum tentu dimiliki 

oleh bangsa lain. Lebih penting dari ini, adalah kemampuan memupuk dan memelihara 

persatuan dan kesatuan yang telah terbina selama ini.  

 

Keragaman agama anutan masyarakat transmigrasi, hendaknya menjadi tuntunan ke 

arah terwujudnya suatu suasana kehidupan bangsa yang bersatu di atas perbedaan. 



Jangan sampai kondisi ini menjadi tirani di tengah kehidupan bangsa yang beragam 

suku, bahasa, adat istiadat dan agama ini. Bangsa dan negara Indonesia sedari awal 

pembentukannya, telah dibangun di atas berbagai perbedaan. Berbeda suku, ras, warna 

kulit, bahasa dan bahkan agama. Sejarah membuktikan, bahwa perbedaan-perbedaan 

itu bukan menjadi halangan untuk menjadi bangsa yang besar.  

 

Perbedaan-perbedaan yang mewarnai kehidupan berbangsa di Indonesia hendaknya 

dapat membesarkan hati dan mengantar bangsa dan negara ini untuk meraih kejayaan 

di mata dunia. Bentuk Pembinaan Pendidikan Islam Masyarakat Jawa di Kecamatan 

Kalukku Mamuju Pembinaan pendidikan Islam Masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku 

ini merupakan sesuatu aktivitas yang sudah berjalan sejak lama. Menurut mereka 

pembinaan umat adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim yang 

memiliki kemampuan di dalam melaksanakannya. Usaha pembinaan umat ini 

merupakan sesuatu yang bernilai amal shaleh di sisi Allah.  

 

Pembinaan pendidikan Islam ini harus dilakukan secara terpadu antara ustadz dan 

mayarakat Akumulasi dan kebersamaan dari kedua komponen ini mencapai hasil yang 

maksimal. Saling mengerti posisi dan keinginan dalam membangun dan melahirkan 

suatu tatanan masyarakat yang diharapkan oleh agama, bangsa dan negara dapat 

diwujudkan. Para ustadz yang beriteraksi dengan masyarakat Jawa di Kecamatan 

Kalukku dituntut mampu memposisikan diri sebagai panutan, sehingga setiap tindak 

dan langkahnya mampu memberikan keteladanan kepada masyarakat.  

 

Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada masyarakatnya dilakukan dengan satu 

metode penyampaian, yaitu : A. Metode Ceramah Metode ceramah merupakan suatu 

metode pendidikan agama yang dipergunakan dalam melangsungkan interaksi edukatif 

antara obyek dakwah dengan ustadz. Metode ceramah ini digunakan untuk mewariskan 

pesan-pesan pendidikan agama Islam kepada obyek didiknya. Metode ceramah 

dilakukan secara langsung. Ustadz berhadapan dengan sekelompok massa yang 

diharapkan dapat terbentuk sesuai apa yang dikehendaki.  

 

Dalam mewujudkan keinginan tersebut, seorang ustadz tidak boleh mempersoalkan 

perbedaan-perbedaan yang ada pada diri obyek dakwahnya, yang pasti berbeda antara 

satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat harus 

dipahami secara substantif. Aktivitas ceramah di Kecamatan Kalukku belum berhasil 

maksimal, hal ini antara lain disebabkan karena penyampaian materi ceramah oleh 

ustadz memiliki dominasi waktu yang luas. Masyarakat dalam menerima ceramah tidak 

memiliki waktu untuk mengutarakan masalah yang dihadapinya dalam hidup beragama 

dan bermasyarakat. Metode ceramah merupakan penanganan masyarakat secara 

kolektif.  



 

Cara ini ditempuh, karena ditemui kendala dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan 

agama secara perorangan. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan 

di dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Menurut informasi para ustadz, 

penggunaan metode ceramah merupakan metode penyampaian materi yang dinilai 

efektif dalam menghadapi masyarakat yang majemuk pemahaman keagamaannya. 

Materi ditentukan dan dipilih oleh para ustadz itu sendiri, berdasarkan pengamatan dan 

penilaiannya terhadap persoalan-persoalan yang mendesak untuk disampaikan 

(Bambang, Tokoh masyarakat).  

 

Kondisi ini berlangsung sejak tahun 1983 dan berjalan secara monoton Aktivitas ini tidak 

manpu mengakomodir berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, sehingga bias 

positif yang diharapkan lahir aktivitas ini tidak begitu nampak dalam kehidupan sosial 

masyarakat. - Waktu dan tempat pelaksanaan ceramah. Metode ceramah ini 

disampaikan pada berbagai kesempatan, antara lain : Arisan majelis taklim Kegiatan ini 

sebenarnya merupakan paduan antara kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Karena 

arisan ini dirangkaikan dengan pengajian majelis taklim. Di dalamnya diisi pengajian 

dengan menghadirkan penceramah. Majelis taklim pada arisan ini sudah membudaya 

dan terpelihara dikalangan masyarakat Jawa.  

 

Suasana arisan ini dimanfaatkan oleh para ustadz untuk mengisi dan menyelipkan 

pesan-pesan agama di dalamnya. Para ustadz memanfaatkan setiap momen yang 

memungkinkan dirinya untuk berinteraksi dengan warga masyarakatnya. Suasana 

majelis taklim pada arisan ini dapat menjadi wadah yang baik untuk 

diberlangsungkannya pembinaan pendidikan Islam Pernyataan ini diperkuat oleh 

keterangan yang dikemukakan oleh bapak Muh. Arif, menurutnya, bahwa pembinaan 

pendidikan Islam dilakukan dengan mengadakan ceramah pada kelompok-kelompok 

pengajian/arisan majelis taklim yang ada di setiap Desa. (Imam Desa Toabo).  

 

Bentuk arisan Arisan yang berjalan di tengah masyarakat transmigrasi adalah arisan 

dalam bentuk uang. Jumlah uang dalam arisan ini diputuskan dalam suatu rapat yang 

dilakukan sebelumnya oleh para anggota arisan. Penggunaan uang dalam arisan ini 

memiliki multiguna, sebagaimana dikemukakan oleh Pujiatin. Uang sebagai bentuk 

arisan merupakan sesuatu yang cukup membantu. Uang ini berguna dalam menopang 

dan membantu para anggotanya untuk tambahan modal usaha bagi yang memiliki 

usaha, atau modal untuk membeli alat-alat pertanian dan bibit tanaman serta pupuk 

yang dibutuhkan dalam melangsungkan aktivitas pertanian para anggotanya.  

 

(Ketua PKK. Desa Toabo). Waktu dan tempat pelaksanaan arisan Waktu pelaksanaan 

arisan ini sekali dalam sebulan. Penentuan pelaksanaannya didasarkan pada tanggal 



yang bertepatan dengan hari Jum’at. Biasanya pada hari Jum’at minggu pertama setiap 

bulannya. Pelaksanaan arisan ini dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah penduduk, 

yang didasarkan pada urutan keanggotaan Para anggota arisan yang mendapatkan 

giliran menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan di dalam menjamu para peserta yang 

sekaligus mengikuti pengajian. Dana dan Penceramahnya Penceramah hadir 

berdasarkan undangan dari para ibu PKK. Dana komsumsi dan transportasi penceramah 

ditanggung oleh ibu-ibu PKK.  

 

Keseluruhan biava yang dibutuhkan di dalamya sepenuhnya ditanggung oleh anggota 

arisan yang mendapatkan uang arisan pada saat itu. Ceramah disampaikan oleh 

anggota masyarakat dan para penceramah dari luar yang sudah memiliki pengetahuan 

agama yang baik. Materi ceramah dalam Arisan Materi ceramah yang disampaikan oleh 

ustadz dan para penyuluh pertanian adalah materi mengenai arisan itu sendiri, tolong 

menolong, cara bercocok tanam dalam pot, dan berbagai macam kerajinan rumah 

tangga lainnya, riba, shalat. zakat, puasa dan hal-hal yang berhubungan erat dengan 

peran dan fungsi ibu dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat, serta hal-hal 

mengenai pendidikan anak Mereka menyadari bahwa, ibu adalah anggota keluarga 

yang paling dekat dengan anak, sehingga materi mengenai pendidikan anak di 

sampaikan dalam suatu arisan. Syvkuran Selamatan Syukuran/selamatan merupakan 

suatu kegiatan yang berjalan secara rutin di dalam masyarakat. Aktifitas ini melibatkan 

seluruh kalangan yang ada di dalam masyarakat. a.  

 

Sebab-sebab dilaksanakannya syukuran/selamatan Syukuran/selamatan dilaksanakan 

serangkaian dengan sesuatu keadaan yang membahagiakan Misalnya, seorang petani 

yang panen dengan hasil yang memuaskan. Acara ini juga diadakan apabila terlepas dari 

bencana kekeringan, hama tanaman, banjir, dan segala hal yang membahayakan. 

Kebiasaan ini telah berlangsung lama. Upacara syukuran ini merupakan bawaan dari 

Pulau Jawa. Dalam suasana upacara ini, pelaksana mengundang para tetangga dan 

handaitolan untuk turut bcrdo'a dan merasakan nikmat pemberian Allah kepada 

mereka.  

 

Bagi sebuah rumah tangga, kehamilan tujuh bulanan bagi kandungan yang pertama 

merupakan keadaan yang sangat membahagiakan yang perlu disyukuri. Acara ini 

mereka istilahkan dengan Tingkepan atau Mitom. Pada acara ini tidak diadakan 

ceramah, mereka hanya membaca surat Maryam, Surat ar-Rahman dan Surat Yusuf. 

Pemilihan surat ini dimaksudkan agar kelak anak yang lahir memiliki sifat welas kasih, 

dirahmati oleh Allah dan memiliki perangai dan paras yang cantik seperti paras Nabi 

Yusuf AS.  

 

Tradisi pembacaan surat Yusuf, Maryam dan surat ar-Rahman merupakan tradisi orang 



Jawa. Kebiasaan ini diterima oleh Islam sepanjang tradisi ini tidak mengarah kepada 

hal-hal yang bertentangan dengan al-qur’an dan hadis. Upacara ini tergolong ke dalam 

apa yang diistilahkan oleh para ahli hukum Islam dengan istilah al-Urf. Islam sangat 

akomodatif terhadap adat istiadat yang terpelihara dalam masyarakat selama adat 

istiadat itu posistip motivasi pelaksanaannya. Secara jelas tidak ditemukan ketetapan 

hukum dalam nash al-qur’an maupun hadits shahih yang menjelaskan hal ini secara 

tegas, akan tetapi Islam akomodatif terhadap pelaksanaan adat kebiasaan masyarakat 

sepanjang di dalamnya tidak terdapat perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. 

Dalam Sejarah penyebaran Islam, toleransi Islam terhadap adat kebiasaan dan budaya 

masyarakat yang didatanginya sangat tinggi. Kenyataan ini merupakan salah satu 

penyebab Islam mudah diterima oleh masyarakat yang didatanginya.  

 

Islam membaur dengan tradisi masyarakatnya dengan mengisi dan mengintervensinya 

dengan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam budaya masyarakat yang didatanginya. b. 

Penyediaan komsumsi dan dana penceramah Komsumsi sepenuhnya ditanggung oleh 

pelaksana syukuran/selamatan. baik yang berupa nasi dan lauk pauknya, maupun yang 

berupa kue dan segala macam makanan ringan lainnya. Bagi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan, mereka mengadakan upacara ini secara besar-besaran dengan 

dimeriahkan oleh hiburan dan kesenian rakyat. Kesenian rakyat yang sering diadakan 

adalah pementasan wayang. Akan tetapi, bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki 

kemanpuan, pelaksanaan upacara selamatan/syukuran ini dilakukan secara sederhana.  

 

Sedangkan dana transportasi penceramah ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana 

syukuran teriamatan itu. jW wajib bagi masyarakat Jawa di daerah ini, sehingga syukuran 

ini sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat c. Materi Ceramah dalam Syukuran 

Materi ceramah dalam syukuran/selamatan adalah lebih dahulu dikaitkan dengan latar 

belakang upacara itu dilaksanakan. Para penceramah meramunya sedemikian rupa dan 

menghubungkannya dengan kenikmatan Allah yang lain dan perlunya seorang hamba 

untuk mensyukurinya.  

 

Bentuk kesyukuran itu bisa dalam bentuk ucapan, akan tetapi yang lebih penting dari itu 

adalah aktualisasi dengan jalan menyumbangkan sebahagian harta yang telah 

dianugerahkan oleh Allah. Hal ini diketahui dari materi ceramah yang disampaikan oleh 

ustadz Jainuri, Seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah adalah yang bersyukur 

kepada-Nya. Seorang hamba akan mendapatkan tambahan rezki dari Allah dengan 

tambahan yang berlipat ganda apabila seorang hamba mampu mensyukuri nikmat yang 

berikan kepadanya.  

 

Kesyukuran itu tidak hanya di 

bibir, tetapi perlu aktualisasi dalam bentuk nyata dengan jalan memberikan sumbangan 



kepada kepentingan umum dan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dengan 

demikian, insya Allah akan senantiasa didapatkan keberkahan dalam hidup, baik di 

dunia maupun di akhirat kelak (Tokoh Masyarakat Desa Bunde). Dalam pandangan 

masyarakat, syukur merupakan kewajiban seseorang kepada tuhan-Nya. Syukur dalam 

arti yang luas tidak sebatas kepada pemberian apa yang dimiliki kepada orang yang 

berhak menerimanya, tetapi pemeliharaan terhadap pemberian yang telah diberikan 

oleh Allah kepada hambanya juga merupakan salah satu aspek dari kesyukuran itu 

Khutbah jum’at Hari Jum’at adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Pada saat ini 

atribut-atribut sosial ditanggalkan untuk menciptakan kebersamaan dalam membangun 

suatu jamaah.  

 

Kaya dan miskin, yang berpangkat dan para bawahan duduk sama rendah, setelah satu 

minggu tampil dengan berbagai perbedaan. Mereka bershaf secara afik dan rapi untuk 

membuktikan kehambaan mereka kepada Allah. Wahana pendidikan umat melalui 

khotbah jum’at sangat bersifat umum. Ini disesuaikan dengan kondisi jamaah yang ada 

di dalamnya. Jamaah yang ada berasal dari berbagai kalangan, baik anak-anak, orang 

dewasa maupun orang tua yang kaya dan yang miskin bahkan yang berpendidikan dan 

awam berkumpul seakan tanpa perbedaan Kondisi jamaah yang demikian majemuk 

menyebabkan materi ceramah pada ustadz tidak berfokus pada satu obyek.  

 

Para ustadz berusaha mengakomodir berbagai perbedaan yang ada pada jamaahnya, 

sehingga ketidakmanpuan memahami kondisi jamaah yang seperti ini oleh para ustadz 

kadang menciptakan jarak yang jauh antara kondisi jamaah dengan materi ceramah 

yang di bawakannya. Kondisi ini diperparah dengan bahasa pengantar yang tidak dapat 

dipahami oleh jamaah. Bahasa pengantar yang dipergunakan oleh para khatib ada 

kalanya tidak dapat difahami oleh masyarakat secara baik. Istilah-istilah yang digunakan 

oleh para khatib ada kalanya asing di telinga jamaah, sehingga pemahaman terhadap 

materi ceramah yang diinginkan oleh para khatib tidak dapat difahami secara baik 

Kondisi ini kerapkali terjadi, akibatnya bias sosial dari khotbah jum’at ini tidak seperti 

yang diharapkan oleh para khatib.



 Tahlilan yasinan Waktu Pelaksanaan Tahlilan/'yasinan Aktifitas ini dilakukan oleh 

masyarakat secara terpisah antara laki-laki dan perempuan sekali sepekan.  

 

Pelaksanaannya terjadi pada setiap malam Jum'at bagi laki-laki dan setiap sesudah 

pelaksanaan shalat ashar pada hari Jum’at bagi perempuan. Acara ini dilakukan oleh 

masyarakat di setiap dusun secara bergilir setiap minggu. Materi Ceramah dalam 

Tahlilan Materi ceramah yang disampaikan adalah anjuran bagi seorang anggota 

keluarga untuk mengingat mati, silaturahmi, pentingnya pengiriman doa kepada 

anggota keluarga yang telah meninggal dunia serta anjuran berbuat amalan-amalan 

shaleh yang menjadi kriteria anak shaleh. Peserta tahlilan yasinan memiliki 

bacaan-bacaan khusus, yang intinya berupa do’a untuk para keluarga yang telah 

meninggal.  

 

Bacaan itu didahului dengan pembacaan shalawat, mereka secara bersama-sama 

membaca surat vasin yang disertai dengan keterangan vang berbahasa Jawa. Ini 

diketahui dari buku pegangan yang dibaca oleh para peserta. Semuanya itu merupakan 

rangkaian yang dilakukan secara berurut, yang kemudian diikiuti dengan penyampaian 

materi ceramahnya. Pada dasarnya, menurut mereka orang yang telah meninggal dunia 

mengharapkan kiriman do’a dari keluarganya yang masih hidup. Beda antara orang 

yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup adalah terletak pada perbedaan 

alam di mana ia berada.  

 

Menurut uztadz Safar Pamuji, orang yang telah meninggal terkumpul di alam barzah, 

mereka senantiasa mengharapkan do’a dari keluarganya yang masih hidup Anggota 

keluarga yang masih hidup diwajibkan untuk mengirimkan do’a kepada keluarganya 

yang telah meninggalsebagai konsekwensi dan realisasi dan seorang anak shaleh 

(Tokoh masyarakat Desa Toabo). Demikian pembinaan pendidikan Islam yang telah 

dilakukan oleh para ustadz kepada masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku yang telah 

berjalan sejak awal mereka datang di daerah ini.  

 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti, metode ini tidak berhasil maksimal, 

karena ceramah yang dilakukan oleh para ustadz monoton dan terkesan kaku. 

Penceramah mendominasi waktu yang ada sehingga, tidak terdapat kesempatan bagi 

para peserta ceramah untuk membangun suatu dialog. Indikator yang digunakan dalam 

mengukur keberhasilan metode ceramah adalah skala Likert. Apabila sikap masyarakat 

berubah ke arah yang lebih baik setelah ceramah itu berlangsung, maka metode 

ceramah itu positip dan dinilai sesuai.  

 

Sebaliknya, apabila tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik setelah ceramah itu, 

maka metode ceramah itu dianggap tidak sesuai dan tidak cocok untuk diterapkan bagi 



masyarakat. Pembinaan pendidikan Islam dengan ceramah memiliki kelemahan, karena, 

pendengar cenderung passip dan para ustadz menemui kesulitan untuk mengetahui 

sejauhmana pemahaman terhadap materi-materi yang telah diberikan (Zuhairini, dkk., 

1983). Keterangan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota 

masyarakat antara lain : Pembinaan pendidikan Islam dengan metode ceramah tidak 

sesuai karena para ustadz hanya terkesan mengejar target penyampaian materi 

sebanyak-banyaknya.  

 

Sehingga, pemahaman kami terhadap apa yang disampaikan itu tidak menjadi prioritas 

yang utama (Momot. warga transmigrasi). Jadi menurutnya, metode ceramah tidak 

sesuai dalam membina masyarakat transmigrasi Jawa di Kecamatan Kalukku, karena 

mereka membutuhkan pemahaman, bukan banyaknya materi yang disampaikan. Pada 

kesempatan lain diperoleh keterangan, bahwa pembinaan pendidikan Islam dengan 

metode ceramah dinilai tidak sesuai karena waktu yang tersedia seluruhnya 

dipergunakan oleh para ustadz untuk penyampaian materi ceramahnya.  

 

Masyarakat tidak memiliki waktu untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Kami hanya menjadi pendengar belaka. (Kasdi, warga transmigrasi). Mereka banyak 

memiliki masalah, baik yang menyangkut ubudiah kepada Allah maupun yang 

menyangkut kehidupan sosial sehari-hari. Para penceramah tidak pernah menyentuh 

permasalahan mereka secara tuntas. Mereka membutuhkan waktu untuk berdialog, 

karena dengan berdialog umpan balik dan penyampaian masalah yang ada pada 

mereka dapat dilakukan. Sedangkan dalam metode ceramah kondisi ini tidak mereka 

dapatkan.  

 

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Sukardi. Menurutnya, penyampaian 

materi pendidikan Islam dengan metode ceramah tidak efektif, karena metode ini 

membosankan bagi kami. Para ustadz terkadang ngelantur dan berlebih-lebihan dalam 

menyajikan materi ceramahnya. Para ustadz seringkali keluar dari inti ceramah dan 

akhirnya menjadi kabur bagi kami. Para ustadz tidak pernah mengevaluasi apakah kami 

paham atau tidak terhadap materi yang disampaikannya itu (Sukardi, warga 

transmigrasi).  

 

Menurutnya, penyampaian materi pendidikan Islam dengan ceramah tidak sesuai, 

karena para ustadz sering keluar dan materi yang menjadi topik dan inti permasalahan 

yang disampaikannya. Akibatnya, kami tidak dapat memahaminya secara utuh. 

Keterangan serupa dikemukakan oleh Sukirman, penyampaian materi pendidikan Islam 

dengan metode ceramah dinilai tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat, 

karena bahasa pengantar yang digunakan oleh para ustadz terkadang menggunakan 

bahasa yang asing bagi kami dan tidak dapat kami fahami secara baik. Akibatnya, apa 



yang disampaikan itu tidak dapat dimengerti (Sukirman, warga transmigrasi).  

 

Bukti lain yang mengidikasikan ketidaksesuaian metode ceramah dalam membina 

masyarakat transmigrasi di daerah ini, adalah masih tumbuhnya dengan subur 

kepercayaan-kepercayaan lama di dalam masyarakat. Mereka masih percaya kepada 

benda-benda pusaka, keris pusaka, roh-roh halus, benda-benda keramat, serta 

sesajen-sesajen dalam berbagai upacara keagamaan. Dikalangan masyarakat masih 

melekat dengan kental kepercayaan lama. Mereka masih percaya dengan benda-benda 

yang dianggap keramat, misalnya pohon besar, batu besar, persimpangan jalan. Wujud 

dari kepercayaan tersebut adalah adanya sesajen yang dipersembahkan kepada benda 

yang dianggap keramat tersebut.  

 

Mereka berkeyakinan bahwa dengan mempersembahkan sesajen mereka dapat 

menjalin keakraban dengan benda keramat tersebut. Sehingga dia dan anak cucunya 

terpelihara dari gangguan benda-benda tersebut. B. Pengajian Dasar dengan Metode 

Tradisional Orang tua muslim beranggapan bahwa, pewarisan nilai-nilai agama kepada 

generasi muda merupakan kewajiban setiap orang tua muslim yang menginginkan 

utuhnya agama di dalam kehidupan keluarganya. Mereka menyadari bahwa, usia 

anak-anak menyimpan situasi kondusif untuk menanamkan nilai-nilai ke-Islam-an.  

 

Perhatian orang tua muslim di Kecamatan Kalukku untuk menanamkan pengetahuan 

baca al-Qur'an merupakan sebentuk pembinaan pendidikan Islam yang sudah 

terpelihara secara turun temurun. Para orang tua beranggapan bahwa, pengetahuan 

baca al-Qur'an merupakan langkah awal untuk menjadi penganut agama yang baik. Ini 

merupakan kompetensi awal dalam mendalami kitab-kitab agama dan berbagai hal 

yang menyangkut ilmu-ilmu ke-Islam-an yang pada akhirnya mengarah kepada 

peningkatan mutu pemeluk agama Islam itu sendiri.  

 

Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menanamkan pengetahuan baca 

al-Our'an kepada anak-anaknya. Pengajian dasar inilah yang menjadi aktifitas awal 

dalam membina pendidikan Islam anak transmigrasi di Kecamatan Kalukku. Ini menjadi 

semakin penting, ketika para orang tua muslim memahami bahwa untuk belajar dan 

mengetahui persoalan agama ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan membaca 

al-Qur'an dengan baik. Belajar al-Qur'an pada masa anak-anak merupakan satu dari 

sederet aktifitas yang mutlak ditekuni oleh anak-anak Kesadaran penuh orang tua 

tentang pentingnya pendidikan merupakan angin segar yang sementara berhembus 

dan membawa harapan cerah dimasa datang.  

 

Menurutnya, anak adalah harapan agama, bangsa dan negara. Anak yang memiliki 

kebiasaan yang fositip dimasa kecilnya diharapkan di hari tuanya, memiliki tingkat 



kesadaran agama yang tinggi untuk membangun dan memelihara hasil-hasil 

pembangunan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Kesadaran yang 

menghunjam dan bersemayam dalam hati para orang tua muslim ini, merupakan suatu 

kesadaran diri yang harus terpelihara kesinambungannya dari generasi ke kegenerasi, ini 

merupakan modal dasar bagi berlangsungnya kehidupan beragama di bumi Indonesia 

tercinta ini. - Waktu dan tempat pelaksanaan pengajian dasar Pengajian dasar ini 

berlangsung pada waktu dhuhur dan sesudah magrib setiap hari.  

 

Waktu ini merupakan waktu senggang yang digunakan oleh anak-anak untuk belajar 

dan para guru ngaji untuk mengajar. Waktu ini merupakan waktu istirahat bagi guru 

ngaji setelah seharian bekerja mencari nafkah. Seorang guru ngaji yang telah rata-rata 

berkeluarga mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak-anak bekerja 

membantu orang tua di sawah atau kebun atau belajar di sekolah bagi yang sekolah. 

Tempat pelaksanaan pengajian dasar ini berlangsung di rumah guru.



 Metode pengajaran yang diberlakukan di dalamnya adalah metode (urutan, artinya 

seorang peserta dianjurkan memulai dari bawah secara berulang-ulang.  

 

Di samping metode (urutan yang diberlakukan di dalamnya juga pengajaran dengan 

sistem eja dengan pengantar bahasa Jawa. Para tenaga pengajar pada pengajian dasar 

ini adalah para Imam mesjid dan mushallah Mereka menyisihkan waktu luangnya untuk 

mengajar mengaji. Sehingga pengajaran ini tidak terkelola secara profesional Dari hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa, hasil yang dicapai setiap 

tahun pada kurung waktu tersebut tidak berhasil optimal, yaitu rata-rata di bawah 50 %.  

 

Ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : guru ngaji im adalah guru yang 

hanya menggunakan paroh waktu yang mereka miliki, sehingga tidak terkelola secara 

profesional. Selain itu, tempat mengaji mereka berada di rumah guru yang 

sewaktu-waktu ada aktifitas lain yang dapat menyita waktu dan perhatian mereka. 

Kondisi ini lebih diperburuk dengan metode mengajar yang menggunakan sistem 

mengeja dan menggunakan pengantar bahasa Jawa. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pembinaan Pendidikan Islam 

Masyarakat Jawa di Kecamatan Kaluku Mamuju.  

 

Tingkat pluralitas masyarakat transmigrasi menempati grafik yang sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan, karena warga transmigrasi yang mendiami daerah ini merupakan hasil 

program pemerataan penduduk. Mereka dipindahkan dari berbagai daerah dan 

perkampungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tingkat kepadatan penduduknya 

terlalu tinggi. Mereka dipindahkan ke daerah yang jarang penduduknya di luar Pulau 

Jawa termasuk di Kecamatan Kalukku. Kenyataan ini, berimplikasi sangat besar terhadap 

pelaksanaan pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan Islam di dalamnya. 

Obyektifitas semacam ini memerlukan penanganan yang tepat guna mencapai hasil 

yang optimal.  

 

Tingkat maksimalitas hasil yang ingin dicapai tergantung pada kemampuan para ustadz 

memahami kondisi masyarakat yang dibinanya. Temuan lapangan yang berhasil 

dikumpulkan, ada sejumlah kendala yang digolongkan ke dalam problema pembinaan 

pendidikan Islam, yaitu: Kualitas Uuslad: Ustadz dalam membina masyarakatnya, 

memegang fungsi yang sangat urgen untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat 

sebagai luaran pendidikan. Para ustadz yang mengetahui keadaan masyarakatnya 

dengan baik dapat memberikan perlakukan yang proporsional. Perlakuan yang tepat 

besar artinya dalam menentukan materi dan metode vang tepat untuk diberikannya.  

 

Kekurangpahaman para ustadz terhadap kondisi masyarakatnya menjadi tirai yang sulit 

ditembus dalam memberikan perlakuan yang tepat. Kondisi kekurangpahaman ini pada 



gilirannya menciptakan jarak yang jauh antara ustadz dengan masyarakat yang 

dibinanya. Kondisi ini pula yang melahirkan situasi yang tidak komunikatif antara ustadz 

dengan masyarakatnya. Efek sosial yang tercipta dari kondisi ini, hanya dapat diatasi 

oleh ustadz yang memahami kondisi sosial masyarakatnya secara baik. Kemampuan 

memahami keadaan masyarakat terkait erat dengan kualitas personal para ustadz.  

 

Pemahaman ini sangat kontributif terhadap keberhasilan para ustadz dalam membina 

masyarakatnya, karena hal ini berpengaruh sangat besar dalam menciptakan output 

pendidikan Islam masyarakat yang diinginkannya. Materi pendidikan Materi pendidikan 

merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dan sangat menentukan dalam 

mencapai keberhasilan. Materi pendidikan yang diberikan seyogyanya disesuaikan 

dengan taraf kemampuan peserta didik dalam menerimanya. Materi pendidikan yang 

diberikan hendaknya merupakan kelanjutan dari apa yang telah diketahui oleh peserta 

didik sebelumnya. Ini dimaksudkan agar pada diri peserta didik terbangun satu kesatuan 

pemahaman yang utuh.  

 

Materi pendidikan yang sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh peserta didik 

sebelumnya dapat mempercepat penerimaan terhadap suatu materi pelajaran yang 

disampaikan. Penentuan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta 

didik menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan Dalam pola pendidikan non formal 

yang tidak memiliki acuan pengajaran berupa kurikulum yang baku, penentuan materi 

yang sesuai dengan kondisi peserta didik menjadi wewenang penuh para pembina 

pendidikan. Ini menyebabkan aktivitas pembinaan menjadi bukan sesuatu yang mudah 

untuk dilaksanakan.  

 

Materi pendidikan yang disampaikan juga akan turut menentukan bentuk evaluasi yang 

tepat, sehingga keberhasilan pembinaan yang dilakukan dapat diukur dengan ukuran 

yang tepat. Metode penyampaian Metode penyampaian materi pendidikan oleh 

pembina pendidikan Islam kepada peserta didik, tak kalah pentingnya dengan 

komponen lain untuk diperhatikan. Metode penyampaian sebagai wahana pewarisan 

pesan-pesan pendidikan yang hendak ditransper merupakan satu hal yang tidak boleh 

dinafikan.  

 

Metode penyampaian ini memasok pengaruh yang besar dalam menentukan tingkat 

keberhasilan yang hendak dicapai dalam suatu aktivitas pendidikan. Metode 

penyampaian ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada antara ustadz dengan 

masyarakatnya. Metode penyampaian harus mengacu kepada kondisi ustadz sebagai 

pembina dengan masyarakat yang dibinanya. Pembina yang tidak memiliki vokal yang 

memungkinkan untuk berinteraksi dengan peserta didiknya secara lisan, misalnya. 

Hendaknya mempertimbangkan metode ceramah sebagai metode penyampaian materi 



pelajaran yang dibawakan Sebaliknya, kondisi peserta didik yang tidak kondusif untuk 

metode diskusi, hendaknya ini menjadi perhatian pula bagi para ustadz di dalam 

menggunakannya.  

 

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, merupakan hal-hal pokok yang 

menyentuh langsung dengan aktivitas pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa 

yang ada di Kecamatan Kalukku Mamuju. Bagi masyarakat Jawa di daerah ini, metode 

penyampaian ini menjadi masalah tersendiri. Ini terjadi karena berbagai keterbatasan 

yang ada pada diri mereka. Rendahnya Tingkat Pendidikan formal Masyarakat 

Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat muslim generasi pertama di 

Kecamatan Kalukku melahirkan problema tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan 

pendidikan Islam di dalamnya.  

 

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Mereka 

berpendidikan antara Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan bahkan ada 

yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kondisi ini sulit dalam menerima program pemerintah 

yang menyangkut pemberdayaan yang mengarah kepada kemajuan. Mereka tidak miliki 

keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pembangunan. Tingkat pendidikan 

rendah ini pula yang menjadi penyebab bagi mereka mereka sehingga tidak mampu 

mengelola sumber daya alam, termasuk dalam lapangan pertanian. Rupanya hal ini 

berbias kepada pembinaan pendidikan agama Islam di dalamnya.  

 

Kenyataan ini harus diimbangi oleh kemampuan uztadz dalam menghadapi 

masyarakatnya, alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan memilih materi yang 

cocok dengan metode yang akomodatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Inilah yang 

perlu mendapat perhatian dari berbagai fihak dalam melaksanakan pembinaan 

pendidikan Islam, serta berbagai fihak yang merasa berkepentingan dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat transmigrasi, diposisikan 

sebagai satu problema dalam melaksanakan pembinaan pendidikan Islam masyarakat 

Jawa di Kecamatan Kaiukku.  

 

Ini diperkuat dengan pernyataan ustadz Mutholul Huda, bahwa, Tingkat pendidikan 

masyarakat menjadi kendala dan problema tersendiri dalam melaksanakan pembinaan 

dan pemantapan sistem pendidikan Islam. Disadari bahwa, penerimaan seruan dakwah 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan individual dalam memahami dan menerima 

seruan dakwah tersebut. Penerimaan ini terkait erat dengan tingkat pendidikan yang 

telah dikecap sebelumnya (Pemuka Agama Desa Salukayu. Beragamnya Pemahaman 

Keagamaan Masyarakat Pemahaman keagamaan masyarakat Jawa tergolong sangat 

beragam dan sederhana, sehingga materi-materi pendidikan Islam yang dibawakan oleh 

para ustadz harus bertumpu kepada kemampuan dasar tersebut.  



 

Secara kuantitas di antara mereka. 24,19% tidak tamat ngaji dan 30,46% yang tamat 

ngaji. Di antara mereka ada 7.24% yang pernah mengecap pendidikan pesantren. Selain 

itu, 38,09% diantara mereka yang tidak pernah mengecap pendidikan pesantren. 

Pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan warisan orang tua 

mereka ketika masih berada di Pulau Jawa. Shalat, zakat dan puasa dilaksanakan hanya 

sekedar untuk menggugurkan kewajiban agama yang dibebankan kepadanya. 

Kenyataan ini melahirkan problema tersendiri bagi para ustadz dalam mewariskan 

pemahaman keagamaan kepada mereka.  

 

Kondisi seperti ini menyimpan tantangan yang tidak kecil dalam mengadakan 

pembinaan pendidikan Islam Para ustadz dituntut memiliki kemampuan dan kompetensi 

khusus di dalam menanganinya. Usaha pembinaan dan pemantapan sistem pendidikan 

Islam, harus mengacu kepada pemahaman dasar agama masyarakat Apabila usaha 

pembinaan pendidikan Islam dianggap mengganggu dan mengusik kesederhanaan 

beragama mereka, boleh jadi usaha ini akan ditolak dan menjadi konflik antara ustadz 

dengan masyarakatnya. Ini tidak boleh terjadi, karena bekal pengetahuan yang luas dan 

pengetahuan agama yang memadai dinilai dapat membentengi kemungkinan vang 

mengkhawatirkan itu.  

 

Keragaman pemahaman keagamaan masyarakat ini dapat digiring kepada arah yang 

positif. Dasar pemahaman keagamaan yang telah mereka miliki dapat dijadikan acuan 

dasar dalam melaksanakan pembinaan selanjutnya. Keterangan ini diperkuat dengan 

wawancara yang dengan ustadz Mustain, bahwa : Kondisi pemahaman keagamaan yang 

dimiliki oleh masyarakat memang beragam, akan tetapi kenyataan ini merupakan fakta 

yang harus diakui. Ini dapat menjadi modal dasar bagi para ustadz dalam melakukan 

pembinaan pendidikan Islam kepada masyarakat.  

 

Pengetahuan dasar keagamaan yang telah ada hanya membutuhkan pembinaan secara 

berkesinambungan untuk mengangkat masyarakat dari kondisi yang sangat 

membelenggu ini (Da'i Desa Salukayu). e. Sarana Pendidikan Sarana pendidikan 

merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan iklim 

kondusif bagi terlaksananya proses pendidikan. Dalam kaitan ini, sarana pendidikan 

yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku adalah rumah-rumah 

penduduk. Ini dinilai tidak efektif untuk melangsungkan interaksi edukatif.  

 

Bagi masyarakat transmigrasi Jawa di Kecamatan Kalukku, rumah penduduk merupakan 

wahana pertemuan yang selama ini digunakan. Kondisi ini sudah berjalan lama, sejak 

awal mereka datang di daerah ini. Menurut mereka, rumah-rumah warga yang dijadikan 

sebagai wahana pertemuan antara ustadz dengan masyarakat memiliki nilai ganda, yaitu 



di samping untuk mendengarkan ceramah agama, juga di dalamnya dapat dijalin 

persaudaraan dan silaturrahmi antar warga secara lebih dekat. Akan tetapi, kebiasaan ini 

dihadang oleh berbagai keterbatasan.  

 

Rumah penduduk memiliki keterbatasan dalam menampung warga dalam jumlah yang 

banyak, sehingga penggunaan rumah-rumah penduduk ini dinilai kurang efektif dalam 

melakukan pembinaan umat di dalamnya. Bagi masyarakat transmigrasi Jawa di 

Kecamatan Kalukku, rumah-rumah warga merupakan sarana pendidikan vang sering 

digunakan. Ini berlaku untuk berbagai aktifitas keagamaan Misalnya, tahlilan/yasinan, 

arisan/pengajian, selamatan/syukuran. Metode Pembinaan dan Pemantapan Sistem 

Pendidikan Islam yang 

Tepat untuk Diterapkan Bagi Masyarakat Transmigrasi Jawa di 

Kecamatan Kalukku Mamuju Pandangan hidup orang Jawa ditekankan pada 

ketenteraman batin, keselarasan dan keseimbangan.  

 

Sikap narimo terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di 

bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam (Mulder, 1982). Inti ajaran im 

dapat dilihat dalam aliran kebatinan. Pada dasarnya kebatinan merupakan mistik yang 

dapat menembus dan mengenal alam raya dengan tujuan mengadakan hubungan 

langsung antara individu dengan lingkungan serta dengan Yang Maha Kuasa. Gaya 

Hidup kebatinan meliputi pelaksanaan dan semua bentuk kebudayaan Jawa yang 

mempunyai makna mengatasi alam materiil. Hidup kebatinan itu juga meliputi 

simbolisme magis dan kepercayaan akan karma.  

 

Dalam pandangan mereka, karma ini merupakan hukum yang menegaskan bahwa 

semua perbuatan baik oleh individu maupun oleh masyarakat ada konsekwensinya 

dalam kehidupan sekarang dan di masa datang. Temuan Mulder, menegaskan bahwa 3 

sampai 5% orang Jawa ikut serta dalam salah satu organisasi kebatinan. Aliran kebatinan 

ini merupakan perwujudan mistik dari pandangan hidup orang jawa. Aliran kebatinan ini 

tidak mempunyai dogma-dogma, alat-alat organisasi vang tetap dan upacara-upacara 

seperti dalam agaman formal (Mulder, 1982). Pada tahun 1950-an aliran kebatinan di 

seluruh Indonesia sebanyak 250 aliran.  

 

Akan tetapi, yang agak teratur dan mempunyai ajaran yang kongkrit hanya kira-kira 30 

aliran (Romdon. 1996). Bagi setiap individu, aliran kebatinan merupakan sebuah 

perguruan yang ideal guna mempelajari bagaimana seharusnya menempuh jalan mistik 

yang akhirnya menuju kepada persatuan dengan Tuhan Manunggalnya Kawulo dan 

Gusti. Ini merupakan tujuan individual setiap orang dalam sebuah aliran kebatinan 

(Zoetmulder, 1991). Kebatinan dalam aneka variasinya memelihara apa yang ada di 

dalam sanubari manusia, dan menekankan ketenteraman dan intuisi.  



 

Kebanyakan kebatinan menganjurkan mengosongkan batin sehingga dapat diisi dengan 

kehadiran Yang Maha Kuasa. Teori kebatinan bertitik tolak dari pandangan umum 

bahwa, Pertama. Segala sesuatu yang ada dan yang hidup pada pokoknya satu dan 

tunggal. Ini terutama berlaku bagi ketunggalan hidup. Manusia dipandang sebagai 

percikan dari zat Ilahi (hidup) yang meliputi segala sesuatu dan dengan demikian ia 

merupakan salah satu manifestasi dari imanensi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, bahwa 

manusia mempunyai dua segi, segi lahir dan segi batin. Dengan batinlah manusia dapat 

mencapai persatuan dengan Tuhan, atau mencapai kesatuan dengan kenyataan 

tertinggi.  

 

Untuk mencapai ini manusia harus mengatasi segi-segi badaniah dan ikatan-ikatan yang 

bersifat duniawi. Aliran kebatinan justru mengajarkan kepada manusia bagaimana 

semua itu dapat dikerjakan, sehingga kebatinan menjadi pengetahuan tentang alam 

atas. Suatu ilmu yang mengajarkan, bahwa manusia batin dapat langsung berhubungan 

dengan Tuhan. Kebatinan merupakan mistik mumi yang membuka pengetahuan 

langsung dan pengalaman individual tentang Tuhan. Orang-orang kebatinan 

menganggap dirinya lebih tinggi derajat kerohaniannya dibanding dengan orang lain. Di 

kalangan mereka ada yang mempunyai ngelmu khusus yang tidak dapat dimiliki oleh 

orang lain.  

 

Ilmu ini, sering mereka sebut dengan ilmu Kasuyatan, ngelmu Luhung, ngelmu 

Sangkang Dumadi. ngelmu Kasedan. Ngelmu Kasuyatan itu yang oleh mereka 

disebutnya sebagai ngelmu Hakikat. Orang yang memiliki ilmu ini adalah orang-orang 

tertentu. Sedangkan orang awam hanya mampu mengerti yang Sarengat (Romdon. 

1996). Penganut aliran kebatinan tidak sepenuhnya mengharapkan dan juga tidak 

bercita-cita untuk mencapai puncak tertinggi dalam alam mistik itu. akan tetapi manusia 

diperkuat hidupnya di dunia ini dan masyarakat pun akan memetik hasilnya Kebatinan 

memupuk sikap Sepi Ing Pamrih, menolak kekuatan jahat, hawa nafsu dan egoisme.  

 

Dari seorang yang menjalankan kebatinan diharapkan, agar mengikuti kaidah pokok 

dalam masyarakat Jawa, yaitu Tidak merugikan orang lain, menghormati keselarasan 

sosial dengan menghormati orang tuanya, gurunya sebagai langkah awal menuju 

Tuhan. Sebab keadaan di dunia mi mencerminkan bagaimana sifat hubungan manusia 

dengan Tuhan. Keadaan terbaik di dunia ini adalah keselarasan antar manusia yang 

merupakan aplikasi dari keselarasan antara manusia dengan Tuhan Dalam mendekati 

masyarakat penganut aliran kebatinan, pendekatan sufistik dinilai cocok.  

 

Pendekatan sufistik ini dilakukan dengan bimbingan dzikir model dzikir tarekat 

Oadiriyah. Dalam tarekat Oadiriyah, diyakini persatuan antara manusia dengan Tuhan 



dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan tingkat kerohanian tertentu pula. Menurut 

penganutnya, mi dapat ditempuh dengan dzikir (Zoetmulder, 1991). Seperti diketahui 

bahwa, umumnya orang Jawa menganut suatu aliran kebatinan. Bagi masyarakat Jawa di 

Kecamatan Kalukku Mamuju, aliran kebatinan Pangestu menjadi anutan mayoritas. 

Paham Pangestu ini meyakini tiga aspek, yaitu :



 Suksma Kawekas ~ Pangeran Sajati (Allah) Suksma Sajati = Pangeran = Utusan Allah 

Roh Suci = Manusia Sajati.  

 

yang menjadi jiwa manusia (Romdon, 1996) Sekaitan dengan ini mereka mengatakan 

Dene kahanane pangeran kang maha tunggal, iku sinehul Tripurusa, sedji kang sifat 

tetelu. yaitu . ]. Suksma kawekas (pangeran sajati) tembunge Arab Allah Ta'ala Suksma 

Sajati (panutan sajati) (guru sajati) utusaning pangeran Roh suci (manungsa sajati) ija 

jiwana manungsa kang sajati 

Artinya ; Adapun keadaan Tuhan Yang Maha Esa itu disebut TRIPURUSA, artinya 

keadaan satu yang bersifat tiga, yaitu : Suksma Kawekas ( Tuhan yang sesungguhnya) 

bahasa Arabnya Allah. Suksma Sajati (contoh yang sesungguhnya = teladan yang 

sesungguhnya) atau guru yang sesungguhnya = utusan Tuhan.  

 

Roh Suci (hakekat manusia) ia merupakan jiwa manusia yang sesungguhnya. 

Pendekatan sufistik dapat, menembus masyarakat yang berkeyakinan kebatinan seperti 

ini. Faham sufistik yang mendekati pemahaman ini adalah Faham al-Hallaj, (tuhan 

menjelma ke dalam insan), seperti katanya, Keinsananku tenggelam ke dalam 

kefuhanan-Mu, tetapi tidak mungkin pencampuran, sebab ketuhanan-Mu itu senantiasa 

menguasasai akan keinsananku (Mustafa. 1995). Ittihad (Tuhan dan hamba berpadu 

menjadi satu), seperti ajaran Abu Yazid al-Bistami, beliau berkata Kami telah melihat 

Engkau maka Engkaulah itu dan aku ada di sana 3.  

 

Wahdatul wujud (yang ada hanya satu) seperti ajaran ibnul 'araby, beliau berkata 

al-'Abidu wal ma'budu wahidun. yang menyembab dan yang disembah itu satu. 

Kemiripan paham aliran kebatinan pangestu dengan paham tarekat al-Hulul, al-lttihad 

dan Wahdatul Wujud ini yang menyebabkan sehingga para ustadz membina mereka 

dengan pendekatan sufistik. Sisi lain dari kehidupan Jawa tersebut, adalah adanya 

cita-cita masyarakat Jawa yang terhimpun dalam tata tertib masyarakat yang laras. 

Orang Jawa dituntut di manapun ia berada harus selalu rukun dan hormat (Suseno, 

1991).  

 

Menurut mereka, keselarasan masyarakat menjamin kehidupan yang baik bagi 

individu-individu. Tugas moral seseorang adalah menjaga keselarasan tersebut dalam 

bentuk pelakonan kewajiban-kewajiban sosial Antara satu orang dengan orang lain 

memiliki kewajiban sosial yang berbeda secara hirarkis. Dalam saling melengkapi dan 

mengisi pelaksanaan tanggung jawab sosial itu, setiap anggota masyarakat wajib tolong 

menolong antara satu dengan yang lain dan musyawarah dalam mengambil keputusan.  

 

Orang Jawa sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dalam masyarakat, implikasi 

dari kesadaran ini sehingga mereka harus tolong menolong sebagai motif dari 



kerukunan Sehingga, mereka banyak diminta sokongan untuk kampung, untuk 

membangun, untuk kematian dan mereka harus memberi. Ada hari kerja bakti dan 

mereka harus ikut (Suseno, 1991). Dengan gotong royong ini mereka berkeyakinan 

bahwa setiap persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan. Dari kenyataan ini, 

pendekatan dialogis di dalam mendekati mereka dinilai efektif.  

 

Hasil uji coba selama tiga bulan, mengisyaratkan bahwa saat ini ada satu metode yang 

dinilai mampu mengakomodir berbagai perbedaan dan keterbatasan individual 

masyarakat transmigrasi di daerah ini. Metode ini mampu menyentuh dan menjangkau 

semua lapisan dan golongan dalam masyarakat. Metode tersebut adalah : 1. Dialog 

Khusus Metode penyampaian materi pendidikan Islam dengan dialog khusus 

merupakan suatu metode pendidikan agama Islam yang dipergunakan dalam 

melangsungkan interaksi edukatif antara masyarakat dengan ustadz.  

 

Metode ini dilakukan secara berhadapan langsung dengan sekelompok massa yang 

diharapkan dapat terbentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki. Interaksi sosial yang 

terjalin dalam suasana ini dinilai positif. Karenanya, seorang ustadz tidak boleh 

mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri obyek dakwahnya, yang 

secara pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi seorang ustadz harus 

memahami sifat-sifat massa yang dihadapinya. Dialog khusus merupakan penanganan 

masyarakat secara kolektif. Hal ini ditempuh, karena ditemui kendala dalam pelaksanan 

pembinaan pendidikan agama secara perorangan.  

 

Alternatif ini dilakukan untuk memberdayakan kelompok tani, arisan/pengajian yang 

sudah terbentuk dan berjalan sejak dulu Para ustadz menilai kondisi ini merupakan 

momen sangat berharga dan positif untuk membina pengetahuan dan pemahaman 

serta pelaksanaan ritual keagamaan masyarakat Kecamatan Kalukku. Penggunaan dialog 

khusus merupakan metode yang diujicobakan dalam melakukan pembinaan, karena 

dialog khusus merupakan metode penyampaian yang efektif dalam menghadapi 

masyarakat yang majemuk pemahaman keagamaannya. Seorang ustadz dalam 

berdialog dengan masyarakat, dituntut mampu memberikan tawaran solusi f yang 

menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dialog khusus ini disampaikan pada 

kesempatan, antara lain : I.  

 

Pertemuan Kelompok Tani Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan 

kemasyarakatan yang bergulir di tengah-tengah masyarakat Jawa, khususnya di 

kalangan para petani di Kecamatan Kalukku Di dalamnya berkumpul tokoh masyarakat, 

sehingga para ustadz, di samping menggunakan masjid dan mushallah sebagai media 

pertemuannya dengan masyarakat, juga menggunakan kelompok tani, arisan/pengajian 

yang ada dalam masyarakat. Dengan cara ini para ustadz dapat menghemat waktu, 



biaya dan tenaga untuk mengumpulkan masyarakat (Hanafi : 87). Kehidupan orang Jawa 

bersifat serimonial.  

 

Orang Jawa selalu asyik meresmikan keadaan melalui upacara, selalu asyik 

mengorganisir suatu keadaan supaya keadaan itu menjadi nyata, dan 

perhubungan-perhubungan baru diformalkan (Mulder, 1982). Dalam pertemuan ini diisi 

dengan dialog khusus menyangkut hal-hal yang mereka hadapi dalam hidup beragama 

sekaitan dengan kehidupan sosial. Kelompok tani terbentuk atas inisiatif para tokoh 

masyarakat Pembentukannya dimaksudkan agar terjalin kebersamaan di antara para 

petani dalam mengolah lahan pertanian.  

 

Baik menyangkut jadwal tanam, jenis bibit dan bahkan pemupukan serta 

penanggulangan hama yang sewaktu-waktu melanda, serta pemasaran hasil pertanian 

mereka dan jenis tanaman tumpang sari serta tanaman pascapanen. Kebersamaan yang 

diinginkan dalam menangani permasalahan tersebut direncanakan dan dibicarakan 

dalam suatu rembuk desa oleh kelompok tani. Kelompok tani ini merupakan wahana 

pertemuan dalam usaha meningkatkan produksi pertanian. Para petani dalam kelompok 

tani memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa senasib sepenanggungan dalam 

hal produktivitas lahan pertanian mereka.  

 

Momen ini merupakan wadah yang menjembatani interaksi antara para ustadz dan para 

penyuluh pertanian dalam mengadakan pembinaan. Masyarakat yang sebagian besar 

bermata pencaharian petani merupakan acuan dasar dalam menentukan materi-materi 

yang didialogkan dalam suatu dialog khusus. Ustadz dan para penyuluh pertanian 

menyelipkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dalam menjalani profesinya 

sebagai petani, ustadz dan para penyuluh pertanian menjadikan profesi pertanian 

sebagai wahana dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan.  

 

Pertemuan antara para petani dan para ustadz dan para penyuluh pertanian diatur 

secara afik dan rutin setiap sore Jum’at pada minggu ke tiga di setiap bulannya. Ini 

dilakukan karena hari Jum’at mudah dalam mengumpulkan jamaah. Penyampaian 

undangan kepada masyarakat dikirim ke mesjid-mesjid dan mushallah-mushallah di 

setiap desa dan diumumkan oleh para panitia mesjid dan mushallah kepada para 

jamaahnya. Penceramah (nara sumber) Kehadiran penceramah (nara sumber) dalam 

kelompok tani berdasarkan undangan para bapak tani.  

 

Dialog khusus disampaikan oleh para ustadz para penyuluh pertanian yang di 

datangkan dari anggota masyarakat dan para pendatang yang telah memiliki 

pengetahuan agama yang baik dan pengetahuan pertanian yang lebih dari masyarakat 

secara umum. Para penceramah inilah yang memberikan bimbingan kepada para petani 



yang terhimpun dalam berbagai kelompok tani. Penceramah ini memberikan arahan 

mengenai jenis tanaman yang menjadi kecenderungan para petani Tanaman 

pascapanen apa yang menjadi prioritas para petani. Para petani berdialog secara 

seksama yang disampaikan oleh para ustadz dan para penyuluh pertanian.  

 

Dialog mengenai masalah agama dengan masalah pertanian dipadu secara panel. Cara 

panel ini dimaksudkan agar pendekatan agama terhadap berbagai aktifitas masyarakat, 

termasuk dalam lapangan pertanian dapat dilakukan. Dana penceramah Dana pembawa 

materi dialog di dapatkan dari yayasan dana yang sudah terbentuk pada tahun 1993 

lalu. Dana yang terhimpun dalam yayasan ini diperoleh dari arisan dan hasil panen di 

setiap desa. Dana yayasan ini juga dihimpun dari hasil arisan 2% di setiap bulannya dan 

5% dari hasil panen para petani dan dari dari para donatur tetap yang ada dalam 

masyarakat.  

 

Selain untuk dana penceramah, yayasan dana ini juga mensuplai dana untuk para guru 

ngaji pada pengajian dasar yang ada pada setiap masjid dan mushallah. Pemberian 

tunjangan kepada para guru ngaji diberikan setiap bulan. Yayasan dana ini sangat vital 

eksistensinya bagi masyarakat, karena setiap kepentingan-kepentingan agama yang 

membutuhkan biaya banyak dan besar diperoleh dari yayasan dana ini. - Materi Dialog 

Khusus Materi vang disampaikan dalam dialog khusus ini adalah masalah ubudiah yang 

menyangkut pengabdian seorang hamba kepada Tuhan, ilmu dan amal serta tata krama.  

 

Selain itu, musyawarah, gotong royong dan masalah-masalah pertanian juga menjadi 

topik penting di dalamnya. Di sekitar masalah inilah, yang menjadi materi dialog oleh 

para ustadz dan para penyuluh pertanian. Menurut keterangan para ustadz bahwa 

seorang hamba Allah yang menginginkan kebahagiaan dalam hidup duniawi, tidak 

hanya dapat diraih dengan mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi sebagai makhluk 

sosial, manusia dituntut dapat memelihara hubungan dengan manusia lainn\a di dalam 

masyarakat.  

 

Menurutnya, dalam menciptakan dan memelihara hubungan kepada Allah dan manusia 

lain di dalam masyarakat, seorang muslim ditutut memiliki prestasi hidup yang dapat 

mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Untuk menuju ke arah ini 

seorang muslim dituntut memaksimalkan segala usaha yang dapat meningkatkan taraf 

hidupnya Walaupun sebagai petani. Ragi masyarakat tani, materi pendidikan Islam lebih 

diarahkan kepada peningkatan produktifitas lahan pertanian mereka. Ini dapat dilihat 

dari maten dialog yang disampaikan oleh para ustadz dan para penyuluh pertanian 

kepada masyarakatnya. Materi dialog tersebut antara lain ; a. Musyawarah Kebiasaan 

musyawarah adalah merupakan budaya Jawa untuk menjaga kerukunan.  

 



Musyawarah ini merupakan proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi. 

Secara ideal, musyawarah adalah prosedur dimana semua suara dapat didengarkan. 

Semua suara dianggap sama benarnya dan membantu untuk memecahkan masalah. 

Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan fikiran, yang 

bisa juga diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat 

para partisipan (Suseno. 1991). Kebulatan hasil itu merupakan jaminan kebenaran dan 

ketepatan keputusan yang ingin diambil, karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan 

keselarasan kelompok yang bermusyawarah.  

 

Orang Jawa di Kecamatan Kalukku sangat mengandalkan kekuatan hasil musyawarah 

dalam rembuk desa, sehingga dalam pelaksanaan hasil-hasilnya merupakan tanggung 

jawab bersama dan konsekwensi-konsekwensi yang mungkin timbul juga merupakan 

tanggung jawab bersama. Hai ini sesuai dengan konsep Syura yang dianjurkan oleh 

Islam Sebagaimana yang difahami dari al-Qur'an “Dan (bagi) orang-orang yang 

menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ... (Departemen Agama, 1989). Budaya 

musyawarah bagi orang Jawa ini, dimotivasi oleh Islam sebagai suatu kebiasaan yang 

sesuai dengan ajaran Islam, sehingga setiap keputusan yang ingin diambil menyangkut 

satu urusan di dahului dengan satu musyawarah.  

 

b. Gotong Royong. Gotong royong merupakan sumber kekuatan orang Jawa. Gotong 

royong ini merupakan wujud kerukunan. Gotong royong diwujudkan dalam membantu 

tetangga untuk membangun rumah, dalam persiapan suatu pesta dan pada 

kesempatan-kesempatan tertentu. Seperti pelebaran jalan, perbaikan irigasi atau 

bendungan, pembangunan sekolah, perbaikan jembatan, pembersihan pekuburan dan 

ronda malam (Suseno. 1991). Pada masyarakat Jawa di Indonesia, tambahan tenaga 

bantuan dalam pekerjaan pertanian tidak disewa, tetapi yang diminta dari sesama warga 

desa adalah pertolongan pekerjaan yang dalam bahasa Jawa disebutnya sebagai gotong 

royong (Sajogyo : 1992).  

 

Bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Kalukku Mamuju, gotong royong hampir terjadi di 

semua kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Misalnya, membersihkan lingkungan, 

membersihkan sawah, penanaman padi, panen, pembersihan masjid/mushallah dan 

rumah-rumah ibadah lainnya. Bagi seorang yang pernah di bantu oleh orang lain, wajib 

pula memberikan bantuan ketika ada warga lain yang membutuhkannya. Ini merupakan 

konsekwensi yang harus diterimanya. Anjuran agama untuk saling membantu dan 

gotong royong dalam berbuat baik, juga merupakan satu ajaran al-Qur’an.  

 

Seperti firman Allah dalam sebuah ayat-Nva Tolong menolonglah kamu dalam berhuat 

kebajikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 



(Departemen Agama, 1989). Kebiasaan tolong menolong bagi masyarakat Jawa 

merupakan aktualisasi ajaran al-Qur’an. Kebiasaan tolong menolong ini, dimotivasi oleh 

Islam sebagai suatu amal shaleh di sisi Allah. c Pemupukan Hamparan bumi yang 

terbentang luas di permukaan bumi ini disiapkan oleh Allah untuk manusia. Di dalam 

tanah tersedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang tumbuh di atasnya.  

 

Apabila unsur-unsur hara ini telah habis, maka harus dilakukan pemupukan untuk 

mcnsuplai masukan ekstra hara-hara essensial ke dalam daur pertumbuhan tanaman 

untuk meningkatkan produksi (Sutrisno, 1988). Bentangan bumi yang luas ini diciptakan 

oleh Allah untuk manusia seluruhnya, akan tetapi pemanfaatannya harus dilakukan 

dengan penuh pertimbangan. Konsekwcnsi dari pemanfaatannya harus menjadi 

tanggung jawab manusia sepenuhnya. Seorang muslim tidak boleh seenak dan 

semaunya mengeksploitasi sumber daya alam yang disiapkan oleh Allah 

Pemamfaatannya harus berdaya guna dan lestari sepanjang zaman.  

 

Pencapaian ke arah ini dapat ditempuh dengan jalan meremajakan kembali tanah-tanah 

pertanian yang sudah kekurangan unsur-unsur hara di dalamnya dengan jalan 

memupuk (Lingga, 1992). Pemupukan tanah merupakan kewajiban terakhir bagi 

seorang petani setelah memamfaatkan tanah pertanian ini. Ini dapat difahami dari 

potongan ayat al-Qur'an, seperti berikut …janganlah kamu berbuat kerusakan di muka 

bumi (Departemen Agama ; 1989). Dari ayat tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa 

larangan untuk merusak berarti perintah dan anjuran untuk memelihara bumi ini dari 

kerusakan.  

 

Menurut Riyanto, pemeliharaan kesuburan tanah dapat ditempuh dengan pemupukan, 

dengan pemupukan kesuburan tanah dapat dikembalikan yang padaakhirnya produksi 

pertanian dapat ditingkatkan. Pemilihan bibit unggul Pemilihan bibit unggul merupakan 

satu dari sederet usaha yang peningkatan produksi yang diupayakan oleh para petani 

dalam meningkatkan produktivitasnya. Usaha peningkatan produksi pertanian melalui 

pemilihan bibit unggul ini merupakan satu pokok pembicaraan para ustadz dan para 

penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Kalukku.  

 

Bibit unggul besar pengaruhnya bagi peningkatan hasil pertanian Ini adalah salah satu 

jalan untuk meningkatkan produksi pertanian. Alternatif ini ditempuh karena 

peningkatan produksi pertanian dengan memperluas lahan pertanian sudah sulit untuk 

dilakukan. Pemilihan bibit unggul merupakan satu solusi dalam menggenjot 

produktivitas para petani. Para petani mengupayakan penyediaan bibit unggul secara 

berkelompok. Pemilihan jenis tanaman komoditas Setelah pemilihan bibit unggul, 

prioritas terhadap jenis tanaman komoditas menjadi pusat perhatian para ustadz 

bersama pemerintah Pemilihan komoditas pertanian yang berorientasi eksport 



merupakan satu terobosan (Suhardiman, 1994). Prioritas komoditas eksport ini menjadi 

salah satu topik pembicaraan yang diberikan oleh para ustadz dan para penyuluh 

pertanian yang ada di Kecamatan Kalukku.  

 

Ustadz dan para penyuluh pertanian berpadu melakukan pembinaan pendidikan Islam 

dengan dialog khusus menyangkut masaalah-masaalah agama dan masaalah-masaalah 

pertanian Mereka berpadu secara afik dalam membina kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

Menurut Sumarlin, Tanaman cokelat, kelapa hibrida/sawit dan kopi harus dipacu kualitas 

dan kuantitasnya, karena tanaman ini merupakan tanaman primadona di pasaran dunia 

internasional (penyuluh pertanian Desa toabo). Lahan pertanian sebagai satu-satunya 

sarana produksi bagi masyarakat transmigrasi Jawa di Kecamatan Kalukku, harus 

diberdavakan.  

 

Pemberdayaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan pemupukan, pemilihan bibit 

unggul dan penanam komoditas yang dapat menembus pasar mancanegara. Upaya ini 

dapat dicapai dengan kerja sama antar komponen dalam masyarakat. Ustadz dan para 

penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan 

mereka. Para ustadz dan para penyuluh pertanian membimbing para petani dalam 

memberikan dosis-dosis pupuk yang sesuai dan tepat, pemilihan bibit unggul serta 

penanaman tanaman komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar 

internasional.



  

 

Prioritas terhadap tanamaan jangka panjang dan komoditas eksport memang sangat 

tinggi, akan tetapi tanaman jangka pendek dan tumpang sari berupa tanaman 

hortikultura juga tak kalah pentingnya dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek para 

petani (Ashari : 1995). Intensitas penggunaan lahan para petani dengan berbagai 

tanaman jangka pendek menjadi prioritas (Cahvono : 1996). Ini juga menjadi satu materi 

bimbingan dari para ustadz dan para penyuluh pertanian dalam membina 

masyarakatnya. Mekanisasi pertanian Penggunaan mesin-mesin modern dalam 

mengolah lahan pertanian sangat diperlukan, dengan penggunaan alat mekanik dalam 

mengolah lahan pertanian maka efesiensi waktu dan tenaga dapat dilakukan.  

 

Penggunaan mesin-mesin modern ini dapat meningkatkan produksi pertanian, baik 

secara kuantitas maupun secara kualitas. Dua hektar lahan pertanian masyarakat Jawa di 

daerah ini hanya diolah selama satu minggu sudah siap tanam Sedangkan dengan cara 

tradisional, cangkul dan bajak sapi biasanya diolah selama satu bulan. Ini membuktikan 

bahwa dengan mekanisasi pertanian efesiensi waktu dapat dilakukan. - Penyediaan 

komsumsi Komsumsi yang dibutuhkan dalam suatu dialog khusus ini ditanggung oleh 

masyarakat secara bersama-sama.  

 

Masyarakat berbondong-bondong membawa makanan dalam berbagai macam dan 

bentuk kue. Mereka secara tradisional dengan uniknya mengadakan penukaran kue 

diantara mereka sebelum dialog khusus itu dilaksanakan. Kebiasaan ini sangat menarik 

perhatian, karena para ibu sebagai penyedia dan pengurus komsumsi menyiapkan 

komsumsi dalam jumlah banyak dengan porsi dan bentuk yang bermacam-macam, agar 

sebahagian dari kue ini dapat ditukar dengan kue para tetangga yang datang dengan 

maksud yang sama. - Tempat pelaksanaan dialog khusus Dialog khusus merupakan 

aktifitas dakwah yang dinilai sangat khas di Kecamatan Kalukku.  

 

Materi yang didialogkan bukan hanya masalah-masalah keagamaan, melainkan juga 

masalah-masalah lain yang menyangkut kepentingan sosial masyarakat. Dialog ini 

diprakarsai oleh para tokoh masyarakat dalam rangka mencermati berbagai 

permasalahan yang sedang berkembang dikalangan masyarakatnya. Permasalahan yang 

mereka hadapi diupayakan ada solusi dan jalan keluar yang baik, tentu saja disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam menerimanya.  

 

Seorang ustadz dan para penyuluh pertanian dalam upayanya menawarkan solusi perlu 

mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakatnya dalam menerima seruan 

dakwah yang dibawakannya. Semua aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh para 

ustadz dan para penyuluh pertanian ini, dilangsungkan di masjid-masjid dan mushallah. 



Cara ini ditempuh, karena rumah-rumah penduduk yang selama ini digunakan untuk 

kegiatan sosial keagamaan seperti ini sangat terbatas kapasitasnya dalam menampung 

warga untuk jumlah yang banyak.  

 

Kondisi ini merupakan uji coba yang menawarkan suasana lain kepada masyarakat Ini 

baru berlangsung beberapa bulan, tepatnya sejak penelitian ini dilakukan. Para ustadz 

dan penyuluh pertanian memberdayakan mesjid dan mushallah sebagai pusat ibadah 

dan kebudayaan. Penggunaan masjid dan mushallah sebagai pusat ibadah dan 

kebudayaan merupakan solusi terhadap kendala-kendala teknis pelaksanaan pembinaan 

umat yang selama ini berjalan (Abdurrahman, 1992).  

 

Keterangan ini diperkuat oleh Muhammad Fattah Gunadi, menurutnya, penggunaan 

masjid dan mushallah sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebudayaan merupakan suatu 

yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya Pembinaan umat 

seharusnya ditempatkan di dalam masjid dan mushallah. Di samping masjid dan 

mushallah sebagai milik umat secara bersama-sama, masjid dan mushallah juga 

mengisyaratkan kebebasan kepada pemeluknya untuk beribadah dan membina 

umatnya secara bebas. Saeorang ustadz lebih bebas membina umatnya di dalam mesjid 

dibandingkan pembinaan itu dilaksanakan di rumah-rumah penduduk ( Tokoh 

Masyarakat Desa Toabo).  

 

Pelaksanaan dialog khusus di dalam masjid dan mushallah menempati posisi strategis, 

karena antar warga tidak ada rasa sungkang dan ragu dalam menyampaikan persoalan 

yang dihadapinya dalam hidup dan kehidupannya baik sebagai hamba Allah maupun 

sebagai anggota masyarakat. - Pengelompokkan masyarakat tani 1. Kelompok Tua 

Seperti telah dikemukakan bahwa, transmigran di daerah ini umumnya pendidikan 

mereka relatif rendah. Tingkat pendidikan formal yang mereka masuki sebelum 

ditransmigrasikan ke daerah ini umumnya berpendidikan antara tamatan Sekolah Dasar 

sampai dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama dan bahkan ada yang tamat 

Sekolah Dasar. Kondisi ini perlu dipertimbangkan.  

 

Kelompok generasi tua yang berpendidikan rendah mi membutuhkan perhatian 

tersendiri. Para ustadz dan penyuluh pertanian melakukan pembinaan dengan 

menggunakan dwi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai pengantar. 

Kelompok tua dan berpendidikan rendah ini menempati jumlah dominan. Umumnya 

mereka berprofesi sebagai petani dan mengolah lahan pertanian mereka secara 

tradisional berdasarkan pengalaman mereka. Pembinaan kepada kelompok tani 

diarahkan kepada pcnciptaan kemampuan dalam menggunakan alat-alat mekanik 

pertanian. 2. Kelompok Muda Kelompok usia muda yang berpendidikan formal relatif 

lebih tinggi ini sudah mulai produktif.  



 

Mereka berpendidikan antara Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. 

Penanganan terhadap kelompok usia muda dan berpendidikan ini tidak ditemui kendala 

yang berarti bagi para ustadz dan para penyuluh pertanian dalam melakukan 

pembinaan. Bahasa pengantar yang dipergunakan di dalamnya adalah bahasa 

Indonesia. Keterangan ini diperkuat dengan penjelasan Ustadz Sugiono. Kelompok usia 

muda ini walaupun hanya berkisar 35%. akan tetapi hampir menyamai kemampuan para 

orang tua mereka dari segi produktifitas. Ini terjadi karena mereka masih berusia muda, 

maka para ustadz dan para penyuluh pertanian dituntut memahami kondisi psikologis 

mereka.  

 

Dengan pengetahuan ini, seorang ustadz dan para penyuluh pertanian akan dapat 

membina mereka secara lebih baik dan lebih mudah (Penyuluh Pertanian). 2. 

Penggunaan Metode Iqra pada Pengajian Dasar Kelompok usia anak-anak, selain dibina 

untuk mengena! baca tulis al-Qur’an juga dibina dan diarahkan untuk mengenal 

dasar-dasar agama dan menanamkan kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang posistif. 

lm merupakan langkah awal untuk menjadi pemeluk agama yang baik. Dari usia dini 

inilah seorang muslim diharapkan terbangun pondasi agama yang kuat.  

 

Dalam pandangan masyarakat transmigrasi Jawa yang ada di Kecamatan Kalukku, 

bahwa pewarisan nilai-nilai agama kepada para generasi muda merupakan kewajiban 

setiap orang tua muslim yang menginginkan keutuhan agama dalam keluarganya. Usia 

anak-anak dinilai menyimpan situasi yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai 

ke-Islam-an, karenanya perhatian orang tua muslim yang ada di Kecamatan Kalukku 

untuk menanamkan pengetahuan baca al-Qur'an merupakan sebentuk pembinaan 

pendidikan Islam yang sudah berjalan dengan baik. Masyarakat transmigrasi 

beranggapan bahwa, pengetahuan baca al-Qur'an merupakan langkah awal untuk 

menjadi penganut agama yang baik.  

 

Pengetahuan baca al-Qur’an ini menjadi kompetensi awal dalam mendalami kitab-kitab 

agama dan berbagai hal yang menyangkut peningkatan mutu pemeluk agama Islam. 

Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menanamkan pengetahuan baca 

al-Qur’an kepada anak-anaknya. Pengajian dasar adalah aktifitas prioritas dalam 

pembinaan pendidikan Islam pada usia dini di Kecamatan Kalukku ini menjadi semakin 

penting ketika para orang tua muslim memahami bahwa untuk belajar dan mengetahui 

persoalan agama secara lebih baik ditentukan oleh kemanpuan membaca al-Qur'an baik 

pula. Kesadaran orang tua akan pentingnya pengetahuan baca al-Qur’an ini, merupakan 

angin segar yang sementara berhembus dan membawa harapan cerah dimasa yang 

akan datang.  

 



Betapa tidak anak yang diketahui menyimpan banyak harapan, sedini mungkin telah 

dibekali dengan pendidikan agama yang bermula dari pengetahuan baca al-Qur'an. 

Anak adalah harapan agama, bangsa dan negara yang memiliki kebiasaan yang fositip 

dimasa kecilnya, diharapkan han tuanya memiliki tingkat kesadaran agama yang tinggi. 

Ini sangat penting untuk membangun dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang 

telah dipeijuangkan oleh para pendahulunya.  

 

Kesadaran yang menghunjam dan bersemayam dalam hati para orang tua muslim ini, 

merupakan suatu kesadaran diri yang harus dipelihara kesinambungannya di dalam 

setiap generasi. Ini merupakan isyarat nyata dan keberlangsungan kehidupan beragama 

di bumi Indonesia tercinta ini. Guru-guru dan siswanya Guru-guru vang mengajar pada 

pengajian dasar ini terdiri dari para generasi muda potensial yang telah mendapat 

bimbingan praktis penggunaan metode iqra' secara khusus.  

 

Mereka adalah warga transmigrasi yang dikirim untuk mengikuti penataran-penataran 

penggunaan metode iqra' dalam mengajar mengaji. Informasi ini diperoleh dan hasil 

wawancara dengan ustadz Maliki. Menurutnya, guru-guru ngaji pada tingkat dasar ini 

diangkat dari warga masyarakat setempat yang telah mengikuti penataran-penataran 

penggunaan metode iqra’ dalam mengajarkan al-Qur’an. Sedangkan muridnya adalah 

anak warga transmigrasi yang secara formal masih menduduki bangku Sekolah Dasar 

dan Ibtidaiyah (Guru ngaji pada pengajian dasar Desa Salukayu).  

 

Waktu Pelaksanaan Pengajian Dasar Pengajian dasar ini berlangsung pada waktu 

sesudah shalat ashar sampai menjelang magrib pada setiap hari. Waktu ini merupakan 

waktu yang cocok bagi anak-anak dan para guru mengaji di dalam melangsungkan 

interaksi edukatifnya, waktu ini merupakankesempatan luang setelah istirahat sejenak 

dari aktivitas ketja dari pagi hingga siang hari. Baik bagi guru ngaji maupun bagi 

anak-anak setelah seharian bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dan belajar untuk 

masa depannya. Bagi guru yang seharian bekerja mencari nafkah guna menghidupi 

keluarganya, sedangkan anak-anak istirahat sepulang sekolah.  

 

Waktu sore (sesudah sholat ashar) merupakan waktu yang paling cocok dilaksanakannya 

pengajian dasar bagi anak-anak. Ini diperkuat dengan keterangan Suyono. Menurutnya, 

waktu ashar ini merupakan waktu yang cocok untuk diberlangsungkannya aktivitas 

pendidikan agama bagi anak-anak terutama pengajian dasar. Waktu sore ini pula 

merupakan pertemuan dua waktu lowong yang sangat berharga antara guru ngaji dan 

para peserta ngaji. Sebagaimana mana, diketahui bahwa antara guru ngaji dan para 

peserta ngaji sangat sulit dipertemukan secara tepat dalam satu waktu.  

 

Waktu ashar ini merupakan waktu yang kondusif diberlangsungkannya pengajian dasar 



bagi anak-anak. Tempat pelaksanaan pengajian dasar Tempat pelaksanaan pengajian 

dasar ini berlangsung di masjid dan mushallah. Setiap anak berlomba-lomba datang ke 

masjid dan mushallah dengan sebuah buku panduan iqra’ di tangan. Rumah penduduk 

sebagai media pertemuan antara guru ngaji dengan peserta didiknya di nilai tidak 

cocok. Rumah-rumah penduduk pada pemukiman transmigrasi sangat terbatas 

kapasitasnya untuk menampung anak dalam jumlah yang banyak. Keterbatasan ini 

menyebabkan aktivitas pengajian dasar ini tidak berhasil secara optimal.  

 

Oleh sebab itu, rumah penduduk tidak kondusif untuk tempat berlangsungnya 

aktivitas-aktivitas pengajian dasar. Keterbatasan dan kendala inilah yang melahirkan 

inisiatif para guru ngaji memberdayakan masjid dan mushallah sebagai tempat 

pengajian dasar. Penggunaan masjid dan mushallah merupakan jalan keluar dan 

kendala-kendala teknis pelaksanaan pembinaan anak-anak yang selama ini dihadapi. 

Ahmad Mahfudz, mengatakan bahwa, penggunaan masjid dan mushallah sebagai 

tempat pembinaan pendidikan Islam anak-anak merupakan sesuatu yang positif. 

Pembinaan umat dengan segala aktivitas keagamaan seharusnya ditempatkan di masjid 

dan mushallah.  

 

Masjid dan mushallah merupakan milik umat secara bersama-sama yang di dalamnya 

memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk beribadah dan membina umatnya 

secara bebas. Saeorang ustadz dan guru ngaji lebih bebas membina umatnya di dalam 

mesjid dibandingkan pembinaan itu dilaksanakan di rumah-rumah penduduk (Tokoh 

Masyarakat Pemuka Agama dan guru ngaji Desa Bunde). Penggunaan masjid dan 

mushallah ini merupakan upaya positif dari para ustadz dan guru ngaji dalam 

mencermati permasalahan dalam membina umat, termasuk penanaman pengetahuan 

baca aI-Qur'an.  

 

Pelaksanaan pengajaran baca al-Qur’an di dalam masjid dan mushallah menempati 

posisi yang strategis, karena antar anak didik tidak ada rasa sungkang dan ragu di dalam 

belajar. Efektivitas Metode Iqra’ Dari wawancara dengan guru ngaji, orang tua santri dan 

kepada santri sendiri diperoleh keterangan bahwa, penggunaan metode iqra’ dinilai 

lebih mudah bagi para guru dalam mengajar, dan bagi para siswa dalam membaca 

al-Qur'an. Ini disebabkan karena, pengantar yang dipergunakan di dalam mengajar, 

menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan metode iqra’ ini menjadi lebih mudah 

setelah semua peserta ngaji dapat dan manpu membaca huruf latin.  

 

Penggunaan metode iqra' ini lebih gampang dalam mengajarkannya, seperti yang 

dikemukakan oleh Shalihin. Penggunaan metode iqra’ merupakan metode yang 

gampang dipahami oleh peserta didik. Ini terjadi karena metode ini langsung dibaca 

tanpa dieja oleh anak-anak dan mudah bagi seorang guru untuk mengajarkannya. 



Metode iqra menjadi lebih mudah setelah peserta pengajian dasar telah bisa membaca 

huruf latin di sekolah (Guru Mengaji pada Pengajian Dasar Desa Bunde). Dari segi 

kualitas dan kuantitas, metode iqra’ lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional.  

 

Keterangan ini dikemukakan oleh Ustadz Arifin. menurutnya, dari segi kualitas tamatan 

metode iqra’ sudah dapat membaca al-Qur'an dengan kaidah-kaidah baca al-Qur'an 

yang benar (tajwid). Selain itu daya tahan ingatan mereka dalam membaca al-Quran 

tidak gampang hilang. Mengenai kualitas, jumlah tamatan metode iqra’ lebih banyak 

setiap tahun jika dibandingkan dengan metode tradisional. Tamatan metode iqra' setiap 

tahun rata-rata di atas 75%. Keunggulan lain itu metode iqra' adalah bahwa metode 

iqra’ cocok untuk semua umur. Metode ini sangat membantu santri dalam membaca 

al-Qur’an dengan cepat.  

 

Santri yang mengaji pada pengajian dasar ini lebih mudah dalam mengetahui cara baca 

al-Qur’an jika dibanding dengan metode tradisional. Metode iqra' diajarkan dengan 

tidak membimbing santrinya untuk mengeja. Metode iqra’ mengarahkan santrinya 

untuk membaca al-Qur’an secara langsung, lm memudahkan bagi seorang anak untuk 

membaca al-Our’an (Priyono, Orang Tua Santri). Selain itu, hasil wawancara yang 

berhasil dihimpun dan para orang tua santn diketahui bahwa, anak-anak mereka yang 

mengaji dengan menggunakan metode iqra’ mereka tidak gampang lupa dan cara baca 

(tajwidnya) relatif lebih baik. 3.  

 

Pengiriman Anak-anak ke berbagai pesantren Usaha pengiriman anak para transmigran 

ke berbagai pesantren merupakan tren baru yang sedang bergulir saat ini. Kebiasaan ini 

baru berlangsung sejak tahun 1993. Diketemukan di lapangan, bahwa mereka yang 

sedang belajar di pesantren-pesantren sudah mencapai 30 orang dan ada 

kecenderungan akan terus bertambah. Ke 30 orang, tersebut masing-masing di 

Pesantren Hidavatut Tullab (Trenggalek) sebanyak 4 orang. Pesantren Darush Shafaah 

(Banyuwangi) sebanyak 22 orang. Selebihnya 4 orang di Pesantren Darus Salam 

(Banyuwangi).  

 

Kesadaran orang tua muslim untuk mengirim anak-anak mereka ke berbagai pesantren 

merupakan kesadaran yang tumbuh dari mereka sendiri, karena disadari bahwa mereka 

tidak memiliki kemanpuan secara akademik untuk mengajar anak-anaknya. Dari 

bahasan awal tulisan ini dikemukakan bahwa para orang tua muslim Jawa yang ada di 

Kecamatan Kalukku ini umumnya berpendidikan antara Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali. Kondisi 

pengetahuan agama orang tua mereka, tidak memungkinkan untuk mendapatkan anak 

yang lebih dari pengetahuan agama orang tuanya tanpa ada usaha pengiriman 

anak-anak mereka ke pesantren-pesantren.  



 

Salah satu jalan untuk mendapatkan anak yang lebih baik adalah dengan mengirim 

mereka untuk belajar agama ke pesantren. Pengiriman anak-anak ke berbagai pesantren 

di Pulau Jawa merupakan metode dan sistem pembinaan dan pemantapan sistem 

pendidikan Islam yang sesuai dan cocok. Pengiriman ini terjadi setelah anak-anak 

mereka memiliki pengetahuan baca al-Qur’an lebih dahulu. Kemanpuan membaca 

al-Qur’an merupakan prasyarat bagi seorang anak untuk dapat dikirim ke pesantren. 

Anak-anak yang sementara menimba ilmu di pesantren inilah yang diharapkan dapat 

menjadi pelanjut estapet kehidupan beragama yang selama ini berjalan.  

 

Orang tua mereka menaruh harapan yang besar di pundak mereka. Orang tua mereka 

rela ditinggal untuk jangka waktu yang lama demi cita-cita yang luhur dan mulia ini. 

Mereka rela berpisah demi agama, ini merupakan jihad yang membutuhkan 

pengorbanan. Pengorbanan yang dirasakan sekarang ini pada saatnya nanti akan 

dinikmati hasilnya, yaitu pada saat mereka meninggalkan dunia ini. Para orang tua 

berharap dengan usaha dan pengorbanan yang dilakukan sekarang ini merupakan jihad 

yang bernilai amal shaleh dalam upaya membina anak shaieh yang dapat 

mendo’akannya selalu setelah meninggalkan dunia ini.  

 

Para orang tua muslim berharap usaha ini dapat melahirkan dan menghasilkan 

anak-anak shaieh yang darinya kelak akan didapatkan warisan pahala yang tiada 

henti-hentinya. Sebagaimana yang mereka pahami dari salah satu hadis Rasulullah, 

bahwa ada tiga jenis amalan yang akan dinikmati oleh seseorang secara terus menerus, 

walaupun orang yang melaksanakannya telah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis 

diriwayatkan bahwa “Semua amal anak cucu Adam akan terputus setelah meninggalkan 

dunia ini, kecuali tiga perkara; amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh, 

yaitu anak yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya.  

 

Hadis ini demikian populer di kalangan mereka, sehingga pra orang tua mengorbankan 

apa saja yang dimilikinya untuk mendapatkan anak yang shaleh. Pengiriman anak-anak 

mereka ke berbagai pesantren merupakan buah dan motivasi yang mereka dapatkan 

dari hadis tersebut. Menurut masyarakat, kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari 

banyaknya ruku dan sujud yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi kebaikan ini 

ditentukan oleh tingkat keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.  

 

Seorang anggota masyarakat yang baik tergantung kepada kestabilan hubungan 

dengan Tuhannya secara verttikal dengan tidak mengabaikan eksistensi dan 

keberadaannya di dalam hidup bermasyarakat. Penilaian ini tidak bisa dipisahkan antara 

satu dengan yang lain Keduanya merupakan paket yang harus di jalani secara bersama 

dalam waktu yang bersamaan. Seorang muslim yang baik tidak boleh memilih satu dan 



keduanya. a. Dana Pengiriman Anak-anak ke Pesantren Anak-anak yang dikirim pada 

dasarnya adalah anak-anak harapan para transmigran.  

 

Anak-anak ini diharapkan dapat memelihara kelangsungan kehidupan beragama di 

dalam masyarakatnya, oleh karenanya mendidiknyapun menjadi tanggung jawab 

bersama. Para santri yang dikirim, di samping dibiayai oleh para orang tua mereka juga 

dibiayai oleh satu yayasan dana yang dikelola oleh masyarakat. Pengumpulan dana vang 

dilakukan pada yayasan dana ini diperoleh dari hasil pertanian mereka. Para petani wajib 

mendermakan 5% dari hasil pertanian mereka setiap panen. Dana yayasan ini juga 

diperoleh dari hasil arisan sebanyak 2% serta dari para donatur.  

 

Yayasan, dana inilah biaya pendidikan diperoleh sewaktu-waktu apabila orang tua 

kehabisan dana dalam membiayai pendidikan anak-anaknya di pesantren. Yayasan dana 

ini pula yang mensuplai dana kepada kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di 

Kecamatan Kalukku termasuk biaya penceramah pada berbagai aktifitas keagamaan, 

tunjangan guru ngaji pada setiap mesjid dan mushallah. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 

Secara umum bentuk pembinaan pendidikan Islam masyarakat Jawa di Kecamatan 

Kalukku dilakukan dengan ceramah, dan bagi para orang tua berpaham kebatinan 

Pangestu ditempuh dengan pendekatan sufistik.  

 

Ceramah ini disampaikan pada khotbah jum'at di masjid-masjid dan mushallah, 

majelis-majelis taklim, arisan, selamatan syukuran, tahlilan/yasinan manaqiban di 

rumah-rumah penduduk. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

metode ceramah ini tidak cocok karena sifatnya monoton dan kaku, sehingga tidak ada 

kesempatan bagi masyarakat untuk membangun suatu dialog. Sedangkan bagi 

anak-anak digunakan metode tradisional pada pengajian dasar. Metode ini di nilai tidak 

cocok, karena susah difahami oleh anak-anak. Dalam penggunaannya, metode ini 

memiliki kesulitan baik bagi guru maupun bagi anak-anak.  

 

Kesulitan lain muncul karena tempat pelaksanaannya di rumah- rumah guru ngaji yang 

tersebar hampir di semua dusun pada pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kalukku. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam 

masyarakat transmigrasi Jawa di Kecamatan Kalukku adalah mengenai kualitas para 

ustadz, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat dan beragamnya tingkat 

pemahaman keagamaan masyarakat. Selain itu. materi dan sarana pendidikan juga 

menjadi hal yang sangat menentukan Ke lima hal ini memiliki porsi kesulitan tersendiri 

dalam melakukan pembinaan pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ustadz.  

 

Sistem pemantapan pendidikan Islam yang dinilai tepat untuk diterapkan masyarakat 

semacam ini adalah dialog khusus. Dari hasil uji coba selama tiga bulan, dibuktikan 



bahwa dengan metode ini antara masyarakat dengan para ustadz terjalin interaksi yang 

baik sehingga terjadi komunikasi dan dialog yang bebas serta lugas. Sedangkan bagi 

anak-anak, metode yang dinilai sesuai adalah metode iqra’. Penilaian ini di dasarkan 

pada produktifitas metode iqra’ dalam menamatkan santri-santrinya.  

 

Pada setiap tahunnya, rata-rata tamatan pengajian dasar dengan metode iqra’ di atas 

75%. Setelah tamat pengajian dasar, pembinaan bagi anak-anak yang dinilai sesuai 

adalah pengiriman anak-anak transmigran ke berbagai pesantren di pulau Jawa. B. 

Implikasi Penelitian Ada beberapa harapan yang diinginkan dari penelitian ini, antara 

lain agar para pembina pendidikan Islam memahami kondisi sosial dan budaya 

masyarakatnya. Selain itu, keragaman pemahaman keagamaan masyarakat serta 

rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat perlu diketahui secara jelas dan 

diposisikan pada proporsi yang tepat.  

 

Sehingga, didapatkan perlakuan yang sesuai dengan penanganan profesional guna 

mencapai hasil yang optimal. Pelaksanaan dialog khusus perlu terus ditingkatkan 

kualitasnya, baik menyangkut para ustadz, maupun materinya. Materi yang disampaikan 

supaya lebih menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ini dimaksudkan agar 

ajaran Islam menjadi acuan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Penggunaan 

metode iqra’ dalam mengajarkan al-qu’an, agar dikelola secara profesional supaya hasil 

yang diperoleh lebih baik kualitasnya dan lebih meningkat kuantitasnya.  

 

Dalam mendekati masyarakat yang menganut paham kebatinan pangestu dengan 

pendekatan sufistik, agar lebih berhati-hati dalam menggunakannnya, supaya tidak 

terjebak ke dalam aktifitas yang mengarah kepada kemusyrikan. Selain itu, penyediaan 

masjid dan mushallah sebagai sarana pendidikan umat supaya dimanfaatkan secara 

optimal, agar kendala-kendala teknis yang selama ini dihadapi oleh para ustadz dan 

anggota masyarakat di dalam melangsungkan interaksinya dapat teratasi. Untuk 

melepaskan diri dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat transmigrasi di 

Kecamatan Kalukku, para orang tua muslim diharapkan peran sertanya untuk tetap 

memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anaknya agar bersungguh-sungguh 
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