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M O TT O 
 

 ى يهو  لَ  ج   ف س د وا ف   ي ا◌ْ ل ر ض ت    ع د إ ص لَ  ح ه ا و اد ع ىي ذ ى ف ا
و ط م ع ا إ  ن ر ح م ث اللَّ   ق  ر ية م ه ان م ح س  

 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A‟raf: 56)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   Kementerian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Taerjemahnya,  (Bandung:  Syamil  Qur‟an, 
2011), hal.157. 
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ABSTRAK 
 

Konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz dan Relevansinya Terhadap 
Tujuan Pendidikan Agama Islam. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018. 
Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam mewujudkan tujuan diselenggarakannya. Hal itu terlihat dari 
masih banyaknya kasus intoleransi atas nama agama, kasus kenakalan remaja, dan 
masih banyak terjadi perilaku korupsi. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan alternatif  pemikiran  dalam hal    konsep  pembelajaran  Pendidikan 
Agama Islam. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa konsep 
Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz dan apa relevansinya terhadap tujuan 
pendidikan agama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran 
Sekolah  Perjumpaan  Husni  Muadz  terkait  relevansinya  terhadap  pencapaian 
tujuan pendidikan agama islam. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berupa kajian pemikiran M. 
Husni Muadz dalam buku Sekolah Perjumpaan. Penelitian ini adalah studi kajian 
mendalam  mengenai  sejarah,  ide  atau  gagasan  orisinal,  serta  konteks  sosio- 
historis M. Husni Muadz. Sumber primer yang digunakan adalah Buku Sekolah 
Perjumpaan  (Normalisasi  Menuju  Relasi  Sosial  Yang  Terbuka,  Toleran  Dan 
Saling Berterima  Pada  Masyarakat  Yang  Heterogen)  karya  M.  Husni  Muadz. 
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  historis-filosofis. 

Hasil dari penelitian ini, Konsep Sekolah Perjumpaan menekankan 
pentingnya pembelajaran praksis dengan kesadaran intersubyektivitas. Metode 
yang digunakan adalah Dialog Perjumpaan dengan mengedepankan tindakan 
Ilokosi bahasa. Kaitannya dengan tujuan pendidikan agama islam Sekolah 
perjumpaan menginginkan adanya pembenahan terhadap proses pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Hal itu dirasa belum optimal karena selama ini le bih 
mengedepankan aspek kognitif dibandingkan dengan praksisnya dalam kehidupan 
sosial. Pembelajaran dengan dialog perjumpaan yang positif serta menumbuhkan 
kerjasama  yang  mutual  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  diinginkan 
akan dengan sendirinya mengatasi permasalahan Intoleransi dan kenakalan remaja 
di sekolah dan lingkungan sekitar. 

 
Kata Kunci: Sekolah Perjumpaan, Tujuan Pendidikan Agama Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 
 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ t Te ت

 sa‟ s\ es (titik di atas) خ

 Jim j Je ج
 ha‟ ḥ ha (titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal z\ zet (titik di atas) ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ es (titik di bawah) ص
 Dhad ḍ de (titik di bawah) ض
 tha‟ ṭ te (titik di bawah) ط
 za‟ ẓ zet (titik di bawah) ظ
 ain „- koma terbalik (di atas)„ ع
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 ha‟ H Ha ي
 Hamzah ‟- Apostrof ء
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 ya` Y Ye ي
 
 
 

B.  Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis rangkap contoh: 

 

أحمدية      Aḥmadiyyah 
 
 
 

C.  Ta‟ Marbuthah di Akhir Kata 
 

1.   Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

جماعة        ditulis jamā’ah 
 

2.   Bila dihidupkan ditulis t, contoh 
 

جماعة        ditulis jamā’at 
 
 
 

D.  Vokal Pendek 
 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis i. 
 
 
 

E.  Vokal Panjang 
 

a panjang ditulis ā, i panjang ī, dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda 

hubung (-) di atasnya. 
 
 

F.  Vokal-vokal Rangkap 
 

1.   Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh: 
 

تيىكم              Bainakum 
 

2.   Fathah dan wawu matii ditulis au, contoh: 
 

قىل               Qaul 
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G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
 

apostrof („) 
 

 محوأأ
 

A’antum 
 
 

مؤود            Mu’annaṡ 
 
 
 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 
 

1.   Bila diikuti huruf Qomariyah contoh: 

انقران            Al-Qur’ān 

انقياس              Al-Qiyās 

 
 

2.   Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggadakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

انسماء              As-Samā’ 
 
 

انشمس              Asy-Syams 
 
 
 

I.   Huruf Besar 
 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 
 
 
 

J.   Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 

1.   Dapat ditulis menurut penulisannya. 
 

 يوذ
 

 ضورفنا
ditulis Żawi al-furūḍ 

 
 
 

2.   Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, 

contoh: 
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أهم انسىة           ditulis Ahl as-Sunnah 
 
 

شيد ا◌ْ لسلَ م      ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 
Sejak Indonesia merdeka Tahun 1945, Proses Pendidikan Agama Islam 

(PAI) sudah cukup lama mewarnai pendidikan di Indonesia namun masih 

banyak  permasalahan  dalam  mencapai  tujuan  ideal  yang  dicita-citakan. 

Kondisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  akhir-akhir  ini  membuat  kita 

harus berpikir lebih mendalam terkait efektifitas dan efisiensi Pendidikan 

Agama Islam. Hal ini penting mengingat besarnya fungsi dan peran PAI 

sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang- 

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3 bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, 

berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.2
 

 
 
 

Kasus-kasus intoleransi, dan radikalisme beberapa tahun terakhir 

semakin  merebak  sehingga  banyak  mendapat  perhatian.  Problematika  itu 

banyak dihadapi oleh generasi milenial sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

hasil survey yang dilakukan oleh FISIP UIN Hidayatullah Jakarta pada Tahun 

2011 yang bertemakan “Survey radikalisme sosial-keagamaan Mahasiswa 

UIN/IAIN” dilakukan di 7 provinsi meliputi Jakarta, Yogyakarta, Makasar, 

Surabaya,  Banjarmasin,  Sumatera  Utara  dan  Padang.  Dengan  mengajukan 

sebuah pertanyaan, Jihad dengan motif balas dendam terhadap yang menyerang 
 
 

2 Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 7. 



2  

 

 

 
 
 
 
 
 

Islam. Hasilnya adalah sebagai berikut; Sebanyak 23,6 % setuju, 67,9 % tidak 

setuju, selebihnya tidak merespon. Jihad dengan perang mengangkat senjata 

sebanyak 37, 1% setuju, dan 55, 2% tidak setuju. Jihad dengan mengorbankan 

nyawa, 28,8 % menyatakan setuju, dan 65,8 % tidak setuju. Jihad dengan 

menggunakan kekerasan 26,7 % setuju, 68,4 % tidak setuju dan selebihnya 

tidak bersikap3. 
 

Angka yang ditunjukkan dalam survey tersebut bukan angka sedikit dan 

evaluasi lebih lanjut masih sangat diperlukan. Fakta lainnya yang lebih 

mengagetkan adalah kondisi guru dan sumber belajar Pendidikan Agama Islam 

yang terindikasi sarat akan radikalisme dan intoleransi antar ummat beragama. 

Deutsche Welle (DW), sebuah media penyiaran internasional terkenal yang 

berpusat di Jerman memberitakan kondisi tersebut dengan judul “Darurat 

Intoleransi Guru dan Buku Ajar Agama Islam”. Hal itu bersumber dari hasil 

penelitian  PPIM  UIN  Syarif  Hidayatullah,  bahwa  78%  guru  agama  Islam 

setuju penegakan syariat Islam, termasuk penerapan hukum rajam, cambuk dan 

potong tangan. Sementara dalam buku ajar agama islam sempat ditemukan 

muatan   yang   mengandung   intoleransi   dan   bernuansa   kekerasan4.   DW 
 

menggambarkan bagaimana bahan ajar dan guru PAI yang seharusnya menjadi 

sumber ilmu pertama murid di sekolah-sekolah terpapar pemahaman yang jauh 

dari nilai-nilai yang seharusnya. 

Kasus-kasus   berikut   merupakan   penguat   hasil   penelitian   diatas 
 

berdasarkan realitas yang terjadi. Salah satunya bom Surabaya pada Tahun 
 
 
 

3   M.  Arifin  Zuhdi,  “Kontra  Radikalisme  &  Terorisme,  Counter  Terhadap  Ideology 
Radikal”, (Mataram: Sanabil, 2016), hal 2. 

4Monique   Rijkers,   “Darurat   intoleransi   guru   dan   buku   ajar   agama   islam” 
https://www.dw.com/id/darurat-intoleransi-guru-dan-buku-ajar-agama-islam/a-45764686, diakses 
tgl 8 Desember 2020. 

https://www.dw.com/id/darurat-intoleransi-guru-dan-buku-ajar-agama-islam/a-45764686
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2018 yang dilakukan dibeberapa tempat seperti gereja, kantor Mapolresta 

Surabaya,  dan     Rusunawa  Wonocolo  Sidoarjo.5   Selain  itu,  kasus  delik- 

mendelik atas dasar penghinaan dan ujaran kebencian, seperti yang terjadi pada 

Maaher At Thuwailibi atau akrab disapa Sony, bulan lalu, ditetapkan sebagai 

tersangka penghinaan terhadap Habib Lutfi (tokoh sepuh Nahdathul Wathan)6. 

Hal itu mengindikasikan adanya radikalisme dalam pemahaman agama serta 

intoleransi yang mengganggu keharmonisan berbangsa dan bernegara. 

Berbeda dengan kasus-kasus keagamaan diatas, moral dan akhlak 

dikalangan masyarakat terutama generasi muda seperti penggunaan narkoba, 

tawuran pelajar, anarkisme, pelacuran, pembunuhan, pergaulan bebas, korupsi 

dan sebagainya sudah menjadi masalah sosial bangsa yang sampai saat ini 

belum ada solusinya secara tuntas. Dari data BPS tentang kenakalan remaja, 

pada tahun 2013-2020 mengalami peningkatan dari 6325 kasus menjadi 12944 

kasus dan  tercatat  pula  dari  tahun  2013-2014  mengalami  kenaikan  10,7%. 

Kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus diantaranya pencurian, pembunuhan, 

minum-minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat terlarang 

atau narkoba. Tingginya angka tersebut menjadi indikasi bahwa Pendidikan 

Agama  Islam  belum  menyentuh  secara  maksimal  perubahan  karakter  anak 

muda Indonesia. 

Kondisi ini tentu saja sangat memperihatinkan karena terkait dengan 
 

pembentukan kepribadian generasi bangsa yang sangat dibutuhkan untuk bisa 
 

 
5  Masdar Hilmy, “Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde 

Baru”, dalam Jurnal MIQOT, Vol. XXXIX No. 2 (Juli-Desember 2015), hal. 5 
6Rosmha Widiyani, “Profil Ustadz Maaher At-thuwailibi Tersangka Kasus Penghinaan 

Habib      Luthfi”,       https://news.detik.com/berita/d-5281956/profil-ustadz-maaher-at-thuwailibi- 
tersangka-kasus-penghinaan-habib-luthfi diakses tanggal 8 Desember 2020. 

https://news.detik.com/berita/d-5281956/profil-ustadz-maaher-at-thuwailibi-tersangka-kasus-penghinaan-habib-luthfi
https://news.detik.com/berita/d-5281956/profil-ustadz-maaher-at-thuwailibi-tersangka-kasus-penghinaan-habib-luthfi
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sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju dan sejahtera lainnya. Banyak 

orang  berpandangan   bahwa   kondisi   demikian   bermuara   dari   apa   yang 

dihasilkan  oleh  dunia  pendidikan.  Pendidikanlah  sesunguhnya  yang  paling 

besar memberikan kontribusi terhadap situasi ini, terutama Pendidikan Agama 

Islam.7 

Dalam   PP   No   55   tahun   2007   tentang   Pendidikan   Agama   dan 
 

Pendidikan Keagamaan, dijelaskan bahwa: Pendidikan Agama adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, keperibadian 

dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama mempunyai fungsi 

membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha  esa  serta  berakhlak  mulia  serta  mampu  menjaga  kedamaian  dan 

kerukunan hubungan antar umat beragama, selain itu Pendidikan Agama 

bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati    dan    mengamalkan    nilai-nilai    agama    yang    menyerasikan 

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.8 

 
Selaras dengan itu, Undang-undang   Dasar Republik Indonesia 1945 

pasal  31  ayat  3  mengamanatkan  bahwa  “Pemerintah  mengusahakan  dan 

menyelenggarakan  satu  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  meningkatkan 
 
 
 
 
 
 
 

7   Ridwan trisoni, ”Strategi Pencapaian Tujuan-Tujuan Afektif Dalam Pendidikan Agama 
Dalam Jurnal Ta’dib”, volume. 12 no.2 (Desember, 2009), hal. 136. 

8 PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. 
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keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdasakan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang”.9 

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membangun aspek keimanan 

dan ketakwaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Pendidikan 

agama  didefinisikan  menjadi  usaha-usaha  secara  sistematis  dan  pragmatis 

dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran islam. 

Hal ini tentunya tidak dianggap hanya pemberian pengetahuan agama terhadap 

anak,  tetapi  bagaimana  pengetahuan  agama  tersebut  dapat  terinternalisasi 

dalam bentuk sikap dan prilaku siswa.10
 

 
Oleh karena itu, Masyarakat mengharapkan agar Pendidikan Agama 

Islam selain mengajarkan tata cara ibadah, juga diharapkan dapat membangun 

moral atau karakter siswa. Belakangan ini banyak orang beranggapan bahwa 

agama telah diberikan secara salah arah yakni lebih mengutamakan ibadah 

praktis dibandingkan moral. Padahal pelajaran morallah yang lebih penting dan 

perlu  ditekankan  karena  dewasa  ini  yang  lebih  diperlukan  adalah  soal 

moralitas.11
 

 
Hari ini, praktik belajar-mengajar mengalami pergeseran yang 

disebabkan masuknya konsep pendidikan modern yang lebih tersistematis dan 

terencana.  Sebelumnya  pelaksanaan  pembelajaran  PAI  banyak  terpusat  di 

Surau  dan  Masjid,  dengan  metode  halaqoh  dan  ceramah.  Hal  itu  berubah 
 

 
 
 
 
 

9  Muhammad Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma 
Baru), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal 12 

10 Ibid hal 40. 
11 Ibid 
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menjadi sistem kelas di sekolah.12 Oleh karena itu, pendidikan sekolah 

merupakan tumpuan utama bagi anak muda mendapatkaan pendidikan agama 

islam yang semestinya, sehingga menuntut penanganan yang serius dan 

profesional terutama dari kalangan guru dan stakeholders kebijakan. 

Banyaknya bentuk pendidikan sekolah di Indonesia dengan latar 

belakang serta proses yang berbeda membuat kita berpikir terkait bentuk 

sekolah mana yang tepat untuk menangkal berbagai masalah pencapaian tujuan 

Pendidikan Agama Islam tersebut. Di Yogyakarta misalnya, ada bentuk 

pendidikan pesantren seperti al-Munawir dan Wahid Hasyim dengan porsi 

pendidikan keagamaan yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Selain 

itu, Taman Siswa dengan ciri khas sosial interpersonal yang melekat pada guru 

dan  muridnya  sehingga  membuat  iklim  yang  lebih  nyaman  untuk  proses 

belajar-mengajar.   Ada   juga   bentuk   pendidikan   Muhammadiyah   dengan 

proporsi   pelajaran   umum   dan   keagamaan   yang   berimbang.   Terakhir, 

pendidikan umum negeri yang terikat sepenuhnya dengan aturan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Kementerian Agama 

(Kemenag). 

Semuanya tentu memiliki keunggulan masing-masing namun yang 

membedakannya lebih banyak pada tataran jenis materi yang disampaikan serta 

metode yang dijalankan. Semua bentuk pendidikan sekolah tersebut sudah 

banyak  melahirkan  tokoh-tokoh  bangsa  dengan  kualitas  dan  ciri  khasnya 

masing-masing. Namun dari bentuk ini pula permasalahan pendidikan diawal 
 
 

12  Djohar, Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: 
Lesfi, 1991),  Hal. 34 
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muncul. Sehingga perlu dicarikan titik temu atau  hardcore supaya analisis 

memahami persoalan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang tidak paradoks. 

Disinilah konsep sekolah perjumpaan M. Husni Muadz menjawab 

dilema pilihan bentuk pendidikan sekolah yang tepat untuk diterapkan. Namun 

berbeda  dengan  umumnya,  Sekolah  perjumpaan  bukanlah  mengacu  pada 

bentuk fisik sekolahan melainkan hanya abstraksi dari komunitas-komunitas, 

organisasi, sekolah dan institusi-institusi pendidikan lainnya dalam 

menyelenggaran proses pendidikan. Jadi sekolah perjumpaan bukanlah bentuk 

sekolah fisik sebagaimana kita dapati secara umum, melainkan kondisi atau 

iklim dalam lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip 

perjumpaan. Bentuk pendidikan pesantren, taman siswa, muhammadiyah 

ataupun sekolah formal secara umumnya, selama berpegang pada prinsip- 

prinsip perjumpaan dapat termasuk dalam konsep sekolah perjumpaan. Muadz 

ingin mengajak kita melihat pendidikan yang lebih substantif dan tidak terjebak 

pada batasan formal keorganisasian. 

Menurut Muadz, Pengetahuan kehidupan (practical knowledge), seperti 

agama, moral, politik, ekonomi, dan lain lain, memiliki dua dimensi: teoritis 

dan praksis. Yang satu berkaitan dengan “apa” dan berada di ranah kognitif 

dan  bersifat  abstrak,  dan yang lainnya  berkaitan  dengan  “bagaimana”,  dan 

berada di ranah tindakan dan bersifat konkrit. Keduanya mestinya adalah satu 
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kesatuan yang menyatu dalam sirkulasi kehidupan: yang satu adalah pedoman 

cara hidup tertentu dan yang lainnya adalah praktek hidup sesuai pedoman.13
 

Kesenjangan  antara  pengetahuan  dan  praksisnya  menurutnya 

disebabkan pembelajaran yang belum terancang secara sungguh-sungguh dan 

bahkan dipasrahkan menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Realitas 

tersebut berkaitan erat dengan fokus pendidikan yang hanya dimensi what-nya 

atau pada materi pembejaran (kurikulum) tanpa mengenai dimensi   how-nya 

atau dimensi praksisnya. Akibatnya, banyak nilai-nilai etika dan spiritualitas 

tidak hidup dan termanifes dalam tindakan kolektif komunitas karena mereka 

hanya ada dan tersimpan dengan baik dalam memori. 

Cara belajar mono dimensi seperti di atas agaknya dipengaruhi oleh 

cara belajar dalam ilmu-ilmu murni (pure sciences) seperti astronomi, fisika, 

kimia dan sejenisnya. Ini juga sebagian berlaku untuk teknologi. Seorang 

Habibi,  misalnya,  terkenal  ahli  dalam  merancang  dan  membuat  pesawat 

modern super canggih, namun dalam hal praktik Ia tidak qualified bahkan tidak 

mampu menerbangkan pesawat. Pada bidang ini memang tidak ada tuntutan 

untuk harus bisa melakukannya. Tetapi untuk bidang humaniora kompetensi 

praksis menjadi imperatif yang tidak bisa ditawar. Analog dengan profesi tari 

atau renang. Bila ingin menjadi penari atau perenang, maka paket pembelajaran 

yang  terkait  dengan  latihan  tari  atau  renang  menjadi  bagian  wajib  dalam 

kurikulum, disamping tentu yang terkait dengan dimensi teoritiknya. 
 
 
 
 

13 M. Husni Muadz, .Sekolah Perjumpaan (Normalisasi Menuju Relasi Sosial Yang 
Terbuka, Toleran dan Saling Berterima Pada Masyarakat Yang Heterogen), (Jakarta: GH 
Publishing, 2011), hal. I2. 



9  

 

 

 
 
 
 
 
 

Muadz mengatakan pendidikan kita abai melihat hal yang sama dalam 

pembelajaran hidup yang lebih serius seperti pembejaran moralitas dan etika. 

Baginya “something is missing here” atau ada yang keliru karena pembelajaran 

praksis tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing individu. 

Proses pendidikan memerlukan tim karena Karena tindakan-tindakan manusia 

bukan  mekanis mengikuti  prinsip  kausalitas,  melainkan  bersifat  intensional 

yang memerlukan kesadaran terus menerus untuk mempraktikkan nilai-nilai 

yang diperlukan setelah kondisi keberlakuannya memenuhi syarat. Lalai adalah 

lawan  dari  sadar,  dan  melawan  kelalaian  memerlukan  pembelajaran  sadar 

bersama terus menerus.14
 

 
Pembelajaran bersama bukan saja akan lebih menjamin efektivitas 

pembelajaran, tetapi juga karena pembelajaran praksis bersifat relasional yang 

mengandaikan adanya orang lain sebagai partner pembelajaran. Pembelajaran 

berjamaah memberikan ruang terjadinya proses saling mengingatkan tentang 

kebenaran dan kebaikan tanpa banyak resistensi yang bisa melahirkan salah 

paham yang tidak perlu. Pembelajaran praksis selalu dalam konteks komunitas, 

sehingga transformasi bisa dilalui dan dialami bersama sebagai anggota dari 

the community of practice.15
 

 
Kesimpulan dari beberapa penilitian diatas, penulis bermaksud meneliti 

bagaimana konsep sekolah perjumpaan ini menjadi alternatif untuk meninjau 

lebih  mendalam  terkait  bagaiman  tujuan  Pendidikan  Agama  Islam  secara 
 
 
 
 
 

14 Ibid., hal. 4 
15 Ibid., hal. 4 
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maksimal tercapai. Penelitian ini berjudul “Konsep Sekolah Perjumpaan M. 

Husni Muadz dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam” 

B.  Rumusan Masalah 
1.   Bagaimana Konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz? 

 
2.   Bagaimana  Relevansi  Sekolah  Perjumpaan  Revansinya  Terhadap  Tujuan 

 
Pendidikan Agama Islam? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.   Tujuan Penelitian 

 
a. Untuk Mendeskripsikan Konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz. 

 
b. Untuk Menganalisis Relevansi Konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni 

 
Muadz Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam. 

 
2.   Kegunaan Penelitian 

 
Setelah adanya informasi yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

harapan  dari  penelitian  ini  dapat  berguna  baik  secara  teoritik  maupun 

praktis: 

a.    Kegunaan teoritis 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para 

praktisi lembaga-lembaga pendidikan khususnya di Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk 

mengembangkan Konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz Serta 

Relevansinya Terhadap Tujuan Pembelajaran PAI. 

b.   Kegunaan Praktis 
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk 

mengetahui  “Sekolah  Perjumpaan  M.  Husni  Muadz Dan  Revansinya 

Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam”. 

1. Pendidik:  Membantu  memahami  siswa  berdasarkan  relasi 

hubungannya di sekolah 

2.   Orang tua: Dapat membantu proses pendidikan keluarga. 
 

3.   Mahasiswa   dan   pemikir   pendidikan:   Dapat   menjadi   landasan 

penelitian dan pengembangan konsep sekolah perjumpaan. 

4.   Pemangku kebijakan: Memberikan masukan kepada para pembuat 

kebijakan pendidikan agar memperhatikan ketercapaian tujuan 

pendidikan agama islam sehingga arah pendidikan bisa relevan 

dengan kondisi saat ini. 

D.  Kajian Pustaka 
 

Untuk mengetahui penelitian yang relevan dengan penelitian ini, maka 

kajian pustaka diperlukan untuk membuktikan bahwa penelitian ini tidak sama 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran 

kepustakaan yang dilakukan, tentang konsep sekolah perjumpaan dan 

relevansinya terhadap tujuan pendidikan agama islam, terdapat penelitian yang 

hampir sama dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yaitu: 

1.   Tesis Abdul  Gafur pada tahun 2019 tentang “Peran Komunitas Sekolah 

Perjumpaan dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat (Studi di dusun 

Bangket Bilong, desa Karang Bongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten 

Lombok Barat). 
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Dalam karya tulis ilmiah ini, Abdul Gafur menganalisis bagaimana Peran 

Sekolah Perjumpaan dalam Peningkatan Solidaritas Masyarakat. Tulisan ini 

memiliki  persamaan  dengan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  yakni 

tentang peran sekolah perjumpaan namun tesis ini menggunakan penelitan 

lapangan sedangkan penulis akan membedah sekolah perjumpaan dengan 

motodologi penelitian literer.16
 

 
2.   Jurnal Lentera, Agus Dedi Putrawan tahun 2018   dengan judul: “Sekolah 

Perjumpaan Sebagai Gerakan Dakwah Berbasis Komunitas (Studi Kasus di 

Dusun Bangket Bilong)” 

Dalam tulisan ini, Agus Dedi Putawan mengekplorasi bagaimana sekolah 

perjumpaan  sebagai  gerakan  dakwah  berbasis  komunitas  yang  studi  di 

dusun Bangket Bilong desa Karang Bangkot. 

Tulisan Agus putrawan memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yakni tentang Sekolah perjumpaan. Adapun Perbedaaannya 

adalah tulisan agus mendetail pada model dakwah berbasis komunitas, 

sedangkan penelitian ini mengacu pada konsep sekolah perjumpaan yang 

titik tekannya pada Tujuan Pendidikan Agama Islam17. 

3.   Jurnal  Tasamuh,  Ishaq  Harianto  tahun  2017  dengan  judul:  “Dakwah 
 

Perjumpaan  Berbasis  Pembelajaran  Moral  Dalam  Perspektif  Recognitive 
 

Learning”  Dalam  tulisan  ini  Ishaq,  mendeskripsikan  tentang  dakwah 
 
 

16     Abdul   Gafur,   “Peran   Komunitas   Sekolah   Perjumpaan   Dalam   Meningkatkan 
Solidaritas Masyarakat (Studi di dusun Bangket Bilong, desa Karang Bongkot, Kecamatan Labu 
Api, Kabupaten Lombok Barat)”, Tesis, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram, 2019, 
hal. 1. 

17Agus   Dedi   Putrawan,   Sekolah   Perjumpaan   sebagai   gerakan   dakwah   berbasis 
komunitas, Sekolah Perjumpaan sebagai gerakan dakwah berbasis komunitas, Jurnal Lentera UIN 
Mataram, vol. II, No. 2 (Desember, 2018), hal 1. 



13  

 

 

 
 
 
 
 
 

perjumpaan terhadap pembentukan moral dan menitik beratkan pada 

perspektif pembejaran rekognisi. Tulisan ini tentu sangat berbeda dengan 

penelitian penulis yang lebih melihat pada aspek tujuan Pendidikan Agama 

Islam.18
 

Dari  semua  penelitian  tersebut  hanya  memiliki  kesamaan  dalam 
 

Lingkup tema umum yakni tentang konsep sekolah perjumpaan M. Husni 

Muadz.. Secara umum penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis 

dengan penelitan ini, yakni tentang “Konsep Sekolah Perjumpaan dan 

Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam. 

E.  Landasan Teori 
 

1. Konsep Sekolah Perjumpaan 
 

Sekolah perjumpaan adalah sekolah yang disusun oleh para 

akademisi, praktisi dan pekerja social setelah melalui analisis menyeluruh 

dan terus menerus mengenai problem-problem social di masyarakat yang 

semakin hari semakin tidak terkendali. Dari hasil refleksi panjang tersebut 

ditemukan  akar  dari  sebagian  besar  problem-problem  sosial  tersebut 

bermula dari terganggunya hubungan-hubungan sosial dari masyarakat. 

Pada   awalnya,   kerangka   teoritik   pembelajaran   menggunakan 

wawaan dari kajian bahasa, terutama yang berkaitan dengan speech act dan 

deontologi yang melekat di dalamnya, dan wawasan dari psikologi, terutama 

yang berkaitan dengan kontrol emosi. Tapi kedua kerangka acuan ini belum 

menjadi    satu    kesatuan    yang    koheren.    Pembelajaran    tim    masih 
 

18Ishaq Harianto, Dakwah Perjumpaan Berbasis Pembelajaran Moral Dalam Perspektif 
Recognitive Learning, Jurnal Tasamuh Fakultas dan Komunikasi UIN Mataram, Vol.15, No. 1 
(Desember, 2017), hal. 1. 
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mengandalkan keampuhan konsep komitmen untuk menggerakkan 

pembelajaran. Sementara masalahnya tidak mudah membangun kelompok- 

kelompok baru, karena di perlukan waktu yang cukup lama untuk 

membangun komitmen bersama. Komitmen akan mudah dibangun bila 

tujuan-tujuan  pembelajaran  dari  awal  jelas  dan  mudah  di  pahami.  Apa 

tujuan  membuat  komitmen  dan  kenapa  itu  tidak  mudah  memberikan 

jawaban yang langsung bisa di pahami oleh para orangtua.19
 

 
Adapun konsep dalam Komunitas Sekolah Perjumpaan yang selalu 

dipraktekkan sebagai upaya normalisasi kondisi perasaan dengan tindakan 

berbahasa sebagaimana berikuti ini: 

a.   Deklaratif 
 

Deklaratif merupakan sebuah tipe dalam tindakan berbahasa 

untuk menciptakan sebuah realitas baru. Dunia atau realitas sosial baru 

tercipta begitu tindakan deklaratif selesai dilakukan atau diucapkan. 

Perceraian efektif terjadi setelah ucapan talak dikatakan; perkawinan 

tercipta begitu ijab qabul selesai diucapkan. Dengan tindakan-tindakan 

ini, dua dunia sosial baru tercipta: dunia perceraian dan dunia 

perkawinan, yang masing-masing memiliki konsekuensi deontisitas 

tersendiri, yang berbeda dengan dunia sebelum tindakan deklaratif ini 

dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran di Komunitas Sekolah 

Perjumpaan,   tipe   bahasa   deklaratif   ini   terus   dilatih.   Peneliti 

menemukan pembelajar yang berlatih menjaga lisan atau obrolan yang 
 

 
 
 

19 Husni Muadz, Sekolah Perjumpaan, (Mataram: Dewan Pakar PBNW,2017), hal. 187 
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tidak bermanfaat dengan alasan bahwa perkataan dalam obroloan harus 

sesuai dengan yang dirasakan dalam hati sehingga selaras dengan 

perkataan yang pada akhirnya memmodel pribadi yang jujur. 

b.   Ekspresif 
 

Perjumpaan yang normal adalah berbahasa dengan 

menggunakan emotioning positivity seperti cinta kasih, empati, peduli, 

dan lain lain; sebaliknya, perjumpaan bisa juga diisi dengan 13 

emotioning negativity, ini dimensi interior dari perjumpaan. Dimensi 

eksterior  dalam  perjumpaan  adalah ekspresi  verbal  dari  emotioning 

positivity seperti cinta kasih dengan menggunakan bahasa atau 

emotioning negativiity, seperti benci, dingin, formal, dan lain 

sebagainya.   Tindakan   berbahasa   yang   relevan   untuk   ini   adalah 

tindakan berbahasa tipe ekspresif. Inilah tindakan yang dilakukan 

dengan kata-kata untuk mengekspresikan perasaan positif atau negatif 

dengan segala varian ekspresi yang kita kenal. Pada saat seorang tutor 

tengah mendapati peserta pembelajaran atau pembelajar yang dengan 

cepat menangkap materi yang disampaikan dan mempraktikkan akhlak 

yang baik kepada sesama temannya maka ekspresi tutor dalam 

berbahasa akan memberikan pujian terhadap pembelajar tersebut 

sekaligus menginspirasi pembelajar yang lainnya dengan menceritakan 

perangainya. 

c.   Konstatif 
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Tindakan konstatif (constative) atau disebut juga assertive 

adalah tindakan berbahasa yang berkaitan dengan klaim kebenaran 

tentang sesuatu. Misalnya pernyataan: Ani sedang diopname di rumah 

sakit adalah representasi realita tentang Ani. Secara semantik makna 

dari penyataan ini adalah: Ani sedang di rawat di rumah sakit. Menarik 

untuk  mencermati bagaimana  pernyataan  ini  bekerja  dengan  tujuan 

pragmatik   tertentu   dalam   konteks   hubungan   intersubyektivitas.20
 

 
Ketika saya mengatakan pada seseorang: Ani sedang di rawat di rumah 

sakit dan saya bersungguh-sungguh dengan ucapan saya itu (misalnya, 

bukan sedang menghafalkan kalimat tersebut), maka saya telah 

menambahkan unsur baru pada kalimat tersebut, yang tidak didapatkan 

apabila saya hanya sekedar menghafalkannya. Unsur baru tersebut 

berkaitan   dengan   niat   atau   intensi   bahwa   pernyataan   saya   itu 

memenuhi syarat tertentu, yaitu syarat kebenaran (truth condition) 

sebagai syarat keberhasilan dari apa yang saya katakan, yaitu bahwa 

Ani benar sedang sakit di rumah sakit. 

d.   Direktif 
 

Sebelum   membahas   direktif   pertama-tama   perlu   melihat 

struktur tindakan secara umum. Tindakan manusia memiliki struktur 

yang terdiri atas dua komponen penting: niat dan aksi. Niat dan 

aktivitas (gerakan badan dan aktivitas berbahasa) adalah satu kesatuan 

yang melahirkan tindakan. Tindakan tidak bisa lahir hanya dari salah 
 

 
 
 

20 Ibid., hal. 54 
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satu saja. Aksi tanpa niat bukanlah tindakan, melainkan sekedar 

kejadian atau gerakan badan; sebaliknya niat saja tanpa aksi juga 

bukanlah tindakan. Bila saya berniat untuk mengangkat tangan, niat 

saya ini berhasil apabila saya mengangkat tangan saya, dan saya 

mengangkat tangan karena niat saya itu, yaitu karena dengan sengaja 

meng- angkat tangan saya. Bila tangan saya terangkat ketika saya lupa 

atau ketika saat itu saya teringat akan sesuatu yang lain, maka tangan 

saya yang terangkat itu bukanlah tindakan, karena penyebabnya bukan 

karena niat saya untuk mengangkat tangan. Jadi syarat sebuah tindakan 

adalah adanya aksi yang disebabkan oleh niat.21
 

 
Dalam hal ini, tidak ada tindakan tanpa disebabkan oleh niat. 

Inilah yang disebut dengan intentional action, dan syarat 

keberhasilannya bersifat self-referential, yaitu mengacu pada dirinya, 

pada niat, yang menjadi sebab lahirnya aksi. 

e.   Komisif 
 

Tindakan setelah direktif adalah komisif. Tindakan komisif 

adalah  tindakan  berbahasa  yang  berkaitan  dengan  janji  pembicara 

untuk melakukan sesuatu sehingga orang yang mendengarkannya 

berhak berharap bahwa janji tersebut akan dipenuhi. Bila saya 

mengatakan pada anda: “besok sore saya kembalikan buku itu”, maka 

dengan ungkapan saya ini saya telah membuat komitmen pada diri 

saya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya katakan 
 

 
 
 

21 Ibid., hal. 57 
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dan janji saya akan terpenuhi atau berhasil bila saya betul-betul 

mengembalikan buku anda tersebut. Anda sebagai pendengar berhak 

berharap hal itu terjadi dan juga berhak bertanya kenapa kepada saya 

bila tidak terjadi. Kenapa ungkapan saya itu mengikat saya untuk harus 

mengembalikan buku tersebut kepada anda, Karena dengan 

mengatakannya sebagai tindakan komisif saya telah berniat dan secara 

eksplisit mengikat diri saya secara suka rela di hadapan anda untuk 

akan melakukan sesuatu sesuai janji saya itu. Itulah komitmen yang 

lahir dan mengada dalam setiap tindakan komisif. 22
 

 
2. Konsep Relevansi 

 
Secara umum relevansi berarti kecocokan. Pada kamus besar bahasa 

Indonesia Relevansi tersebut diartikan sebagai hubugan; keterkaitan.23 Pada 

buku Sperbher Wilson (2009) disebutkan bahwa relevansi adalah sifat 

stimulus eksternal  yakni  ujaran  dan  tindakan  yang  potensial  tau  sebuah 

representasi   internal   yakni   pikiran   dan   memori.   Konsep   relevansi 

mempunyai ciri psikologis dan ciri proses mental yang dapat di ketahui 

dengan   cukup   mudah.   Pada   teori   relevansi   terdapat   kritik   filsafat 

positivisme logika, yakni (a) realitas objektif (b) reduksionisme, (c) asumsi 

bebas nilai  (d)  deteriminisme  dan  (e) logika  empirisme.  Teori  relevansi 

merupakan  sebuh  prinsip  komunikasi  yang  melibatkan  ujaran,  tindakan 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Ibid., hal 69 
23 KBBI Offline 1.5.1 
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pikiran dan memori.24 Dalam peniletian kali ini teori relevansi yang 

digunakan adalah teori realitas obyektif. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 
 

Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu untuk bernkembangnya potensi 

peerta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.25
 

Pendidikan  adalah  sebuah  proses  kegiatan  menuju  suatu  tujuan 
 

karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan satu ketidak 

menetuan dalam prosesnya. Lebih-lebih dalam proses pendidikan yang 

bersasaran pada kehidupan psikologi peserta didik yang masih berada pada 

taraf pengembangan, maka tujuan merupakan faktor yang paling penting 

dalam proses kependidikan itu. Karenanya dengan adanya tujuan yang jelas, 

materi pelajaran dan metode-metode yang digunakan, mendapat corak dan 

isi serta potensialitas yang sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan islam mengandung di dalamnya suatu 

nilai-nilai tetentu sesuai dengan pandangan Islam sendiri yang harus 

direalisasikan melaui proses yang terarah dan konsisten dengan 

menggunakan berbagai sarana fisik dan non fisik. 

Idealitas tujuan dalam proses kependidikan Islam mengandung nilai- 
 

nilai   islami   yang   hendak   dicapai   dalam   proses   kependidikan   yang 
 
 

24  Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana 
Interaksional: Kajian Pragmatik, (Malang: UB Press,2018), hal. 49. 

25  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
UndangUndang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 
2007), hal. 5. 
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berdasarkan ajaran Islam secara bertahap.26  Dengan demikian, tujuan 

Pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak 

diwujudkan   dalam   pribadi   peserta   didik   pada   akhir   dari   proses 

kependidikan. Dengan kata lain Tujuan Pendidikan Agam  Iislam adalah 

perwujudan nilai-nilai islami dalam pribadi peserta  didik yang diperoleh 

dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil 

(produk) yang berkepribadian islam yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis seta bertanggungjawab, sehingga 

sanggup  mengembangkan  dirinya  menjadi  hamba  Allah  yang  taat  dan 

memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhiat sehingga 

terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakkal secara total 

kepada Allah swt dalam lingkup lembaga pendidikan. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam sama luasnya dengan kebutuhan 

manusia modern masa kini dan masa yang akan datang karena manusia 

tidak hanya memerlukan iman atau agama melainkan juga ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia 

sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat. 

Berkaitan dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam, yang erat 

kaitannya  dengan  Tujuan  pendidikan  Islam  pada  umumnya,  Muhammad 

Athiyyah al Abrasyi berpendapat bahwa: 
 
 
 
 
 

26   H.M.  Arifin,  Ilmu  Pendidikan  Islam-Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Berdasarkan 
Pendekatan Interdisipliner, (Cet.II,Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 53-54. 
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Pertama, Tujuan Pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, 

pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari Pendidikan Islam. Islam telah 

memberi kesimpulan bahwa budi pekerti dan akhlak adalah ruh (jiwa) 

Pendidikan Islam. Tujuan Pendidikan Islam yang sebenarnya adalah 

mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi, hal ini bukan berarti 

bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun 

ilmu pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa kita sesungguhnya 

memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya 

memperhatikan ilmu-ilmu yang lain. Anak-anak membutuhkan pendidikan 

budi   pekerti,   citarasa,   dan   kepribadian.27     Dengan   demikian,   tujuan 
 

Pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. 
 

Kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya 

ruang  lingkup  Pendidikan  Islam  tidak  hanya  terbatas  pada  pendidikan 

agama dan tidak terbatas hanya pada dunia semata-mata. Rosulullah SAW 

penah mengisyaratkan setiap pribadi dari umat islam supaya bekerja untuk 

agama dan dunianya sekaligus. 

F.  Metode Penelitian 
 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis   penelitian   ini,   dilihat   dari   sisi   pengumpulan   data 

merupakan jenis penelitian library research, yaitu hasil penelusuran 
 
 
 
 
 
 

27Muhammad  Athiyyah  al-Abrasyi,  terjemahan  oleh;  Abdulllah  Zaky  Alkaaf  (Cet.I; 
Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hal. 13. 
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pustaka  dijadikan  sebagai  sumber  utama  keseluruhan  penelitian,28 

mulai dari pencarian informasi penelitian yang sejenis, memperdalam 

kajian teoritis, sampai dengan data penelitiannya juga menggunakan 

sumber kepustakaan. Sehingga, pada pelaksanaannya penelitian ini 

digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat konseptual- 

teoritis29. Terdapat banyak jenis penelitian kepustakaan (library 

research), penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

berupa  kajian  pemikiran  tokoh  M.  Husni  Muadz  yang  berkaitan 

dengan konsep sekolah perjumpaan. Penelitian ini adalah studi kajian 

mendalam mengenai sejarah, ide atau gagasan orisinal, serta konteks 

sosio-historis.30Peneliti mempunyai banyak kemungkinan untuk dapat 

menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum 

pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.31
 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
 

ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang   secara   individu   maupun   kelompok.   Beberapa   deskripsi 

digunakan  untuk  menemukan  prinsip-prinsip  dan  penjelasan  yang 

mengarah  pada  penyimpulan.  Penelitian  kualitatif  bersifat  induktif. 
 
 
 
 

28   Mestika  Zed,  Metode  Penelitian  Kepustakaan,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 
2004), hal.1-2. 

29  Suwadi, dkk., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal.20. 

30  Abdul Mustaqim, Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi) Jurnal Studi 
Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadits, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal, 264. 

31  Restu Kartiko Widi, Asas Metodogi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 
52. 
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Peneliti  membiarkan  permasalahan-permasalahan  muncul  dari  kata 

atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi32
 

2.   Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

historis-filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk melihat konteks 

dan  latar  belakang munculnya  pemikiran  Husni  Muadz.  Data  yang 

dihasilkan dari upaya pendekatan sejarah hidup atau biografinya. 

Pendekatan sejarah digunakan karena berangkat dari satu argumentasi, 

bahwa  salah  satu  jenis  penelitian  adalah  penelitian  sejarah,  baik 

tentang biografi, perubahan suatu masyarakat dan berbagai hal yang 

berkaitan dengan kehidupan seseorang, dalam hubungannya dengan 

masyarakat. 

Metode ini diterapkan dalam rangka untuk mendalami 

kepribadian Husni Muadz untuk mengetahui latar belakang sosio- 

kultural, proses pendidikannya, watak ataupun pengaruh pemikiran 

dalam masyarakat, serta menganalisis karya-karya yang bersangkutan. 

Pendekatan filosofis juga penulis gunakan agar hasil penelitian dapat 

tersusun sistematis, dengan cara berfikirnya logis dan rasional, dan 

satu bagian dengan bagian yang lain saling berhubungan secara bulat 

dan terpadu.33
 

 
3.   Metode Pengumpulan Data 

 
 
 

32Nana   Syaodih   Sukmadinata,   Metode   Penelitian   Pendidikan,   (Bandung:   Remaja 
Rosdakarya, 2015), hal.60. 

33  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 
hal. 92. 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi, yakni mencari data tentang variabel-variabel yang 

berkaitan dengan penelitian ini dari sumber dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

biografi,  peraturan,  kebijakan,  buku  transkip,  surat  kabar,  majalah, 

berita, dan peraturan perundang-undangan.34
 

 
Kemudian, dari berbagai sumber data di atas dibagi menjadi 

dua  kategori  sumber,  yaitu  kategori  sumber  primer  dan  kategori 

sumber sekunder.35 Adapun rinciannya sebagai berikut: 

a.   Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian 
 

dalam menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung  pada  subyek  sebagai  sumber  informasi  yang  dicari.36
 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Buku karya M. Husni 

Muadz, Sekolah Perjumpaan (Normalisasi menuju relasi sosial 

terbuka, toleran dan saling berterima pada masyarakat yang 

heterogen). 

b. Sumber  Sekunder,  sifat  sumber  sekunder  adalah  sebagai  data 

pendukung, sehingga terbuka untuk semua jenis dokumen, baik itu 

berupa buku, artikel, surat kabar atau wawancara   penulis yang 

sekiranya berhubungan dengan konsep Sekolah perjumpaan dan 

tujuan  pendidikan  agama  islam,  yang  relevan  dengan  penulisan 

skripsi ini. 
 

34 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 240. 
35 Suwadi, dkk., Panduan Penulisan Skripsi..., hal.21. 
36 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 91. 
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4.   Metode Analisis Data 
 

Analisis   data   dalam   penelitian   ini   menggunakan   metode 

content analysis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada 

pesan-pesan   dari   suatu   teks   secara   sistematis   dan   obyektif. 

Karakteristik utamanya yakni dengan melakukan klarifikasi materi 

simbolis   dengan   mempertimbangkan   bagian-bagian   dari   materi 

tekstual yang berada dalam kategori skema penelitian. Pernyataan dan 

tanda dalam teks dipandang sebagai bahan mentah yang harus diolah 

agar dapat menghasilkan dampak terhadap isi.37
 

 
Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada 

bagaimana  peneliti  memaknai  isi  komunikasi,  membaca  simbol- 

simbol, memaknai isi interaksi simbolik yang terjadi pada komunikasi. 

Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh berbeda 

dengan penelitian lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan peneliti 

adalah merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua 

tindakan  harus didasarkan  pada  tujuan  tersebut,  kemudian  memilih 

unit analisis yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, obyek yang dikaji 

adalah  berupa  pesan-pesan  dalam  suatu  media  yaitu  dalam  sebuah 

buku.38
 

 
G. Sistematika Pembahasan 

 
 
 

37  Stefan Titscher, dkk., Metode Analisis Teks dan Wacana, Penerjemah: Ghazali, Dkk., 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 97-98. 

38  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah 
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.175-175. 
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Sistematika   pembahasan   diperlukan   supaya   dalam   penulisan 

skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan 

didalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal terdiri dari halaman 

judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Kemudian bagian inti berisi uraian penelitian dari pendahuluan 

sampai bagian penutup yang ada dalam bentuk bab-bab sebagai satu 

kesatuan. Pada skripsi ini hasil penelitian dituangkan dalam empat bab. 

Setiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab 

yang bersangkutan. 

BAB   I   skripsi   ini   berisi   tentang   gambaran   umum   skripsi 

diantaranya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II berisi gambaran umum Biografi M. Husni Muadz. 
 

BAB   III  dibahas  tentang   Konsep   Sekolah   Perjumpaan   Dan 
 

Relevansinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
 

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan 

kata penutup. Bagian terakhir dari skripsi ini adalah terdiri dari daftar 

pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dalam proses serta hasil dari 

penelitian ini. 



68  

 

 

 
 
 

BAB IV 
PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 
Berdasarkan  uraian  dari  rumusan  masalah  diatas,  penelitian  ini  dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep  sekolah  perjumpaan  M.  Husni  Muadz  merupakan  alternatif 

segaligus   cara   ampuh   dalam   mengoptimalkan   pembelajaran   hati. 

Kesadaran akan relasi interpersonal atau intersubyektif antara guru dan 

murid serta lingkungan sekitarnya sangat ditekankan guna mengentaskan 

masalah pembelajaran yang selama ini disamakan dengan pembelajaran 

Sains (Fisika, Matimatika). Cara kerja pembelajaran yang mengutamakan 

kognitif dalam Sains harus diimbangi dengan praksisnya. Hal itulah yang 

menjadi cikal-bakal pembelajaran rekognitif dalam pendidikan hati atau 

sosial lainnya. Cirinya adalah keselarasan antara pengetahuan dan 

praksisnya dalam kehidupan sosial. 

 
Selain itu, metode yang digunakan adalah metode Dialog 

Perjumpaan dimana semua orang harus dipadang sama dan setara. Tidak 

boleh ada yang merasa lebih superior dengan pengetahuannya sehingga 

menuntut penghormatan khusus terhadap dirinya. Dialog Perjumpaan 

menuntut penyatuan hati untuk bisa berkolaborasi secara mutual guna 

mencapai tujuan bersama. 

 
Dialog Perjumpaan mengunakan bahasa sebagai instrumen 

komunikasi   verbal.   Bahasa   terdapat   tindakan   Ilokosi   yakni   setiap 
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kalimatnya terdapat nilai yang harus dijaga dalam Dialog Perjumpaan. Jika 

nilai itu dilanggar maka akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan 

sehingga mengganggu proses kolaborasi dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Akhirnya terjadilah perpecahan dan memunculkan bentuk 

masalah-masalah sosial lainnya. 

 
2. Kaitannya  dengan  masalah  tujuan  Pendidikan  Agama  Islam,  Sekolah 

perjumpaan menginginkan adanya pembenahan terhadap proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal itu dirasa belum optimal 

karena selama ini lebih mengedepankan aspek kognitif dibandingkan 

dengan praksisnya dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial yang kurang 

antara guru dan murid disertai dengan pengaruh media yang banyak 

mendistorsi bahasa komunikasi yang positif menjadikan nilai-nilai yang 

ingin  ditanamkan  hanya  sebatas  pengetahuan  pragmatis  menyelesaikan 

test-test dalam ujian sekolah. 

 
Pembelajaran dengan dialog perjumpaan yang positif serta 

menumbuhkan  kerjasama  yang  mutual  untuk  mencapai  tujuan 

pembelajaran yang diinginkan akan dengan sendirinya mengatasi 

permasalahan Intoleransi dan kenakalan remaja di sekolah dan lingkungan 

sekitar. 

 

B.  Saran-Saran 
 
 

Sekolah  perjumpaan  memang  sangat  cocok  dalam  mengoptimalkan 

pembelajaran nilai sebagai upaya penanaman karakter yang diinginkan dalam 



70  

 

 

 
 
 
 
 
 

pembelajaran namun bagaimana menangkal tujuan negatif dari kelompok 

intoleran cukup sulit untuk ditangkal. Hal itu disebabkan karena Husni Muadz 

menyatakan bahwa tujuan perjumpaan tidak terbatas dan yang demikian 

ditentukan oleh orang yang melakukan perjumpaan. Jika mereka bersepakat 

dengan  tujuan  tertentu  maka  terjadilah  kerjasama  mutual  untuk  mencapai 

tujuan tersebut. Apa yang terjadi ketika pendidik dan peserta didik berada 

dalam lingkungan yang mendukung paham intoleran? Disinilah pentingnya 

nalar  kritis  dari  orang  yang  melakukan  perjumpaan  untuk  mencari  konter 

narasi sebagai bentuk pencarian kebenaran atas segala tindakan berbahasa/ 

dialog perjumpaan. 

Selain itu, sekolah perjumpaan sangat terfokus dengan konteks 

penggunaan bahasa yang positif. Lantas apa yang terjadi ketika perjumpaan 

dihadapkan dengan distraksi bahasa yang berkonotasi negatif dari luar. Hal ini 

hampir tidak ditemukan ketersinggungannya dalam buku Sekolah Perjumpaan 

Husni Muadz. Apakah ada ketahanan pribadi yang terbentuk dalam konsep 

sekolah perjumpaan? Sehingga bahasa yang berkonotasi negatif dari luar 

tersebut dapat berubah atau dimaknai positif oleh orang yang melakukan 

perjumpaan. 

Sehingga masih perlu ada kajian lebih dan mampu mengisi berbagai celah 

kekurangan yang ada. Semoga tulisan ini bermanfaat dan mejadi pemantik 

penelitian-penelitian lebih lanjut kedepannya. 



71  

 

 

 
 
 

C.  Kata Penutup 
 

Alhamdulillahi robbil alamin, puji dan syukur hanya kepada Allah SWT 

Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang, 

petunjuk dan dengan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rosulullah SAW 

yang menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia. 

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya menyelesaikan 

penelitian ini. Namun, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan peneliti dalam  hal pengetahuan maupun 

kemampuan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat 

bermanfaat untuk setiap orang yang membacanya, khususnya bagi peneliti. 

Semonga skripsi ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan khususnya dalam 

memahami konsep Sekolah Perjumpaan M. Husni Muadz dan Relevansinya 

terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam. 
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