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ABSTRAK 

 

Forjannah, Rosyida Amalia. 2019. Eksistensi Madrasah Di Tengah Komunitas Non 

Muslim (Studi Kasus di MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Kharisul Wathoni, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci : Eksistensi Madrasah, Non Muslim 

 
       Di wilayah Ponorogo bagian selatan tepatnya di Kecamatan Slahung Desa Caluk 

terdapat masyarakat yang pluralis. Terdapat masyarakat muslim dan masyarakat non 

muslim yang tinggal secara berdampingan. Menariknya di wilayah tersebut berdiri 

sebuah Yayasan Pendidikan Islam (YPI)  Joyonegoro yang menaungi MA Terpadu 

Joyonegoro. MA Terpadu Joyonegoro adalah lembaga pendidikan Islam di bawah 

naungan Yayasan Pendidikan Islam Joyonegoro (YPI Joyonegoro). Lembaga ini 

setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Madrasah ini berusaha untuk 

mentranfser ilmu-ilmu agama, disamping ilmu-ilmu pengetahuan umum. Hal ini 

dikarenakan madrasah berdiri ditengah-tengah masyarakat non muslim. 

       Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kiat-kiat MA Terpadu 

Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo dalam menjaga eksistensi madrasah? (2) 

Bagaimana pola interaksi antara MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo 

dengan masyarakat non muslim? 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

ini diambil dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data milik Milles and Huberman. 

Ada tiga komponen dalam analisis ini meliputi reduksi data, display data, dan 

pengambilan kesimpulan. 

       Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kiat-kiat 

MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo dalam menjaga eksistensi 

madrasah yakni, pertama secara internal, pembaharuan dalam pendidikan dengan 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dalam hal pembelajaran, pendidik di 

MA Terpadu Joyonegoro sudah menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang 

baru yakni kurikulum 2013. Kedua, secara eksternal, dengan bersosialisai dengan 

masyarakat. Pihak madrasah melakukan kontak pergaulan dengan masyarakat dengan 

cara turut andil dalam pendirian keseneian jaran thek  di masyarakat. Hal ini 

dilakukan madrasah sebagi bentuk pergaulan dengan masyarakat dan bentuk 

sosialisasi kepada masyarakat tentang madrasah ini, yang mana kaitannya dengan 

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). (2) Pola interaksi MA Terpadu Joyonegoro 

dengan masyararaka non muslim yakni, pertama interaksi antar perorangan secara 

langsung. Dilakukan secara personal pada saat bertemu masyarakat non muslim 

saling menyapa secara langsung. Kedua, asimilasi dengan mengurangi perbedaan 

antara orang muslim dan non muslim dengan cara madrasah melibatkan masyarakat 

non muslim pada kegiatan purnawiyata. Ketiga, kerjasama yang dilihat dari 

partisipasi madrasah dengan saling membantu  ketika ada kerjabakti gotong royong di 

masyarakat pada saat membangun jalan di depan madrasah yang menuju pemukiman 

mayoritas masyarakat non muslim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Madrasah merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam. Ia berdiri di 

bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI). 

Ada banyak sekali jenis madrasah sesuai dengan jenjang dan tingkatnya. 

Dimulai dari pendidikan anak-anak yakni Raudhatul Athfal/Bustanul 

Athfal/Tarbiyatul Athfal (RABATA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Diniyah (Madin). 

Pada era modern, madrasah dikemas sedemikian rupa untuk menyeleraskan 

diri pada zaman globalisasi. Terlebih pada zaman sekarang Indonesia sudah 

masuk dalam pasar bebas. Sehingga tuntutan secara kompetitif dalam bidang 

akademis pengetahuan dan kemampuan (skill) peserta didik perlu ditingkatkan 

dan dikembangkan. 

       Materi yang diajarkan dalam madrasah sama dengan pada sekolah pada 

umumnya, sekolah disini ialah lembaga pendidikan umum yang berada di 

bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Kemdikbud RI). Hanya saja yang membedakan sekolah dengan madrasah 

ialah adanya ilmu agama yang lebih diunggulkan di madrasah. Sebaliknya, di 

sekolah umum yang diunggulkan ialah ilmu pengetahuan umum. Pada 

dasarnya antara sekolah dan madrasah tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. 
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       Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandumg secara esensial dalam al-

Qur’an. Beragama berarti berilmu dan berilmu brrati beragama. Karena itu, 

tidak ada dikotomi antara agama dan umum. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi 

bebas dinilai atau dikritik. Menilai atau menggugat kembali keabsahan dan 

kebenaran suatu pendapat adalah keniscayaan. Menurut al-Qur’an, tujuan 

pendidikan adalah untuk  mengembangkan manusia menjadi pribadi yang 

kreatif, dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat 

manusia dan menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia.
1
  

       Sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu membaca 

selera masyarakat dengan cara memiliki orientasi yang jelas dan melakukan 

pembenahan-pembenahan melalui strategi-strategi baru untuk meningkatkan 

kemajuan sehingga menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjadikan masa 

depan, baik jaminan keilmuan, kepribadian, maupun keterampilan.
2
 Pihak 

madrasah berusaha secara kompetitif untuk memajukan madrasahnya baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Karena madrasah lahir dari  lembaga 

pendidikan umum yang memposisikan diri dengan ciri khas Islam sebagai 

bentuk kurang puasnya orangtua terhadap materi pendidikan. 

       Di wilayah Ponorogo bagian selatan tepatnya di Kecamatan Slahung Desa 

Caluk terdapat masyarakat yang pluralis. Terdapat masyarakat muslim dan 

masyarakat non muslim yang tinggal secara berdampingan. Menariknya di 

wilayah tersebut berdiri sebuah Yayasan Pendidikan Islam (YPI)  Joyonegoro 

                                                           
1
 Sutrisno, Pembaharuan Dan Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Fadilatama, 2011), 43-44. 
2
 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: Erlangga, 2007), 44-45. 
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yang menaungi MA Terpadu Joyonegoro. MA Terpadu Joyonegoro adalah 

lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam 

Joyonegoro (YPI Joyonegoro). Lembaga ini setara dengan sekolah menengah 

atas (SMA). Madrasah ini berusaha untuk mentranfser ilmu-ilmu agama, 

disamping ilmu-ilmu pengetahuan umum. Hal ini dikarenakan madrasah 

berdiri ditengah-tengah masyarakat non muslim. 

       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti kurang lebih selama 

satu tahun terakhir pertumbuhan dan perkembangan MA Terpadu Joyonegoro 

ini cukup signifikan. Sebagai madrasah yang baru berdiri terdapat berbagai 

respon dari masyarakat. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak 

menyukai keberadaan madrasah tersebut karena dinilai ijazah yang akan 

diterima tidak resmi bahkan jika ingin melamar pekerjaan ijazah tersebut tidak 

berlaku.
3
 

       Menurut informasi dari Bapak Admanto, S.Pd. selaku Kepala MA 

Terpadu Joyonegoro sekaligus Kepala Yayasan Pendidikan Islam (YPI 

Joyonegoro) bahwasanya madrasah telah melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan kualitas madrasah. MA Terpadu Joyonegoro juga memberikan 

ketrampilan seni reog besar kepada siswa-siswanya. Hal ini dilakukan agar 

siswa pandai secara akal, memiliki akhlaqul karimah dan menjadi siswa yang 

berbudaya. Jika kebudayaan seni reog tidak dilestarikan dan diajarakan kepada 

siswa-siswa maka akan punah. Selain itu pihak madrasah juga mengajukan 

akreditasi madrasah sebagai sarana penilaian untuk kebaikan dan kemajuan 

                                                           
3
 Observasi 17 Juli 2017 - 13 November 2018. 



 

9 
 

madrasah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) selain itu agar posisi lembaga MA Terpadu Joyonegoro 

semakin kuat dan memiliki kelegalitasan ditingkat pemerintah dan di 

masyarakat.
4
  

        Hal tersebut muncul berbagai respon masyarakat. Masyarakat yang 

mendukung terhadap adanya madrasah justru tidak menjadi rasa khawatir bagi 

bagi orang tua terhadap pendidikan agama Islam bagi anaknya. Pihak 

madrasah memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah dari orangtua 

siswa untuk turut serta mencerdaskan siswa-siswanya dalam ilmu pengetahuan 

umum, pengetahuan agama, dan ketrampilan. Oleh karena itu peran madrasah 

sangat diperlukan dan sangat penting untuk meningkatkan kualitas madrasah. 

Di samping itu respon masyarakat sangat berpengaruh terhadap posisi 

madrasah, karena madrasah berada ditengah-tengah masyarakat. Dalam 

kehidupan sehari-hari madrasah berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

masyarakat. Oleh karena itu interaksi antar madrasah dengan masyarakat 

memang sangat penting karena sama-sama diciptakan sebagai makhluk sosial 

kaitannya pada hablum minannas. 

       Sebagai bangsa yang pluralis dengan segala bentuk perbedaan suku, 

bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan menjadikan Indonesia memiliki 

keunikan tersendiri. Akan tetapi ada implikasi terhadap keragaman tersebut. 

Banyak terdapat perbedaan baik secara dogmatik dan praktik. Masyarakat non 

muslim adalah masyarakat yang tidak beragama Islam. Nabi sangat 

                                                           
 

4
 Wawancara dengan Bapak Admanto, S.Pd. pada tanggal 6 November 2018. 
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menghargai keyakinan dan agama orang lain. Sikap yang sangat toleran ini 

merupakan gambaran pesan Islam kepada umatnya. Oleh karena itu, toleransi 

merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dikembangkan
5
. Sehingga 

dalam kehidupan sosial di masayarakat terutama antara madrasah dengan 

komunitas non muslim harus menjunjung nilai toleransi. 

       Komunitas adalah suatu daerah atau wilayah kehidupan sosial yang 

ditandai oleh adanya suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar  dari suatu 

komunitas adanya lokasi (unsur tmpat) dan perasaan sekomunitas.
6
 Dalam 

kehidupannya masyarakat dan pihak madrasah tidak lepas dengan adanya 

pergaulan sehari-hari dan hubungan komunikasi dan interaksi antar satu sama 

lain. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Berbicara terkait 

toleransi beragama maka akan timbul rasa saling menghormati dalam hidup 

bermasyarakat. Meskipun MA Terpadu Joyonegoro berdiri ditengah 

komunitas non muslim, tidak menyurutkan niat pihak pengelola madarsah dan 

yayasan untuk tetap melanjutkan misi dakwah Islam dalam bidang pendidikan. 

       Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran 

madrasah dalam meningkatkan kualitasnya dan perspektif  masyarakat non 

muslim terhadap MA Terpadu Joyonegoro. Sehingga peneliti merumuskan 

judul penelitian yakni “EKSISTENSI MADRASAH DI TENGAH 

KOMUNITAS NON MUSLIM (Studi Kasus di MA Terpadu Joyonegoro 

Caluk, Slahung, Ponorogo)”. 

                                                           
5
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2009), 

439. 
6
Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5. 
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B. Fokus Penelitian 

       Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus penelitian akan ditekankan 

pada upaya MA Terpadu Joyonegoro dalam menjaga eksistensi dan interaksi 

dengan masyarakat non muslim, seperti : 

1. Peran MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo dalam 

meningkatkan kualitas madrasah semakin meningkat dan kuat, sehingga 

eksistensi madrasah bisa terjaga. 

2. Pola interaksi antara MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo 

dengan komunitas non muslim dalam menjalin komunikasi persaudaraan 

dalam masyarakat pluralisme. 

 

C. Rumusan Masalah 

       Berpijak pada latar belakang masalah diatas pneliti menemukan rumusan 

masalah sebagai  berikut: 

1. Bagaimana kiat-kiat MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo 

dalam menjaga eksistensi madrasah? 

2. Bagaimana pola interaksi antara MA Terpadu Joyonegoro Caluk, 

Slahung, Ponorogo dengan masyarakat non muslim? 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kiat-kiat MA Terpadu Joyonegoro 

Caluk, Slahung, Ponorogo dalam menjaga eksistensi madrasah. 

2. Untuk mendeskripiskan pola interaksi antara MA Terpadu Joyonegoro 

Caluk, Slahung, Ponorogo dengan masyarakat non muslim. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

       Adapun manfaat yang dapat peneliti harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan khazanah ilmu dan wawasan baru, 

khususnya dalam bidang ilmu pengembangan lembaga pendidikan yakni 

madrasah. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Kampus IAIN Ponorogo 

Penelitian ini memberikan sumbangan khazanah penelitian yang 

dijadikan dokumen dan dapat dijadikan acuan penelitian yang relevan 

dimasa yang akan datang. 

b) Bagi Madrasah 

Penelitian ini diharapkan madrasah dapat lebih meningkatkan kualitas 

madrasah untuk menjaga eksistensinya ditengah masyarakat non 

muslim. 
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c) Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian ilmiah 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Sebagai gambaran untuk menulis karya ilmiah ini peneliti menuliskan 

sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam menelaah isi yang ada di dalam skripsi ini. 

Maka peneliti memaparkan ada enam sub pembahasan yaitu: 

       Bab I, pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran 

umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti. Yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

       Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini 

peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

fokus penelitian sebagai pandangan untuk melangkah pada setiap proses 

penlitian selanjutnya. Adapun teori yang menjadi landasan penelitian ini 

adalah tentang eksistensi madrasah, masyarakat non muslim dan pola 

interaksinya, dan toleransi antar umat beragama. 

       Bab III, membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 
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sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.  

       Bab IV, merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang 

data umum dan data khusus tentang eksistensi MA Terpadu Joyonegoro 

ditengah komunitas non muslim di Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

       Bab V, merupakan analisis data yang berisi tentang analisis data 

mengenai eksistensi MA Terpadu Joyonegoro ditengah komunitas non muslim 

di Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

       Bab VI, merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi yaitu berisi kesimpulan dan saran. 
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 BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

       Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan judul 

penelitian ini, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Dinar Asri Nurrohmah mahasiswi IAIN 

Ponorogo, tahun 2014, dengan judul Interaksi Sosial Antara Muslim dan 

Kristiani di SMPN 1 Sooko. Hasil dari penelitian tersebut ialah Pola 

interaksi sosial antara siswa/i muslim dan kristiani, guru muslim dan guru 

kristiani, guru muslim dan siswa/i kristiani, guru kristiani dan siswa/i 

muslim di SMPN 1 Sooko, terwujud dalam interaksi sosial yang asosiatif 

dalam bentuk kerjasama primer dan asimilasi yang dilandaskan pada 

semangat ukhuwah basyariyah. 

Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah terkait interaksi sosial. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi tindakan individu atau 

kelompok. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah pada subjeknya. Pada penelitian terdahulu 

melibatkan peran guru dengan siswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti ialah antara kepala madrasah dengan masyarakat non muslim. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Isna Faridah mahasiswi IAIN Ponorogo, tahun 

2014, dengan judul Implementasi Kegiatan Ekstrakulikuler Pendidikan 

Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi di SMA Immersion 

Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut ialah implementasi kegiatan 

ekstrakulikuler Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan sikap 

toleransi di SMA Immersion Ponorogo guru PAI mampu menjelaskan 

makna toleransi kepada siswa dengan jelas, hati-hati dan tidak menyentuh 

ranah aqidah. Kegiatan ini harus didukung oleh pihak sekolah dan siswa 

non muslim. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat faktor 

penghambat yakni waktu pelaksanaannya terbatas, sarana dan prasarana 

belum memadai. Selain itu guru PAI melakukan evaluasi terhadap 

implementasi ekstrakulikuler Pendidikan Agama dalam mengembangkan 

sikap toleransi. 

Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti ialah mengembangkan dan meningkatkan toleransi. Sikap 

toleransi diperlukan pendukung antara kedua belah pihak yakni 

masyarakat muslim dan non muslim. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada subjeknya. 

Penelitian terdahulu melibatkan pihak sekolah dengan siswa. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti ialah melibatkan kepala madrasah 

dengan masyarakat non muslim. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Alvi Choiru Murfi’ah mahasiswi IAIN Ponorogo, 

tahun 2017, dengan judul Peran Tokoh Masyarakat dalam Membangun 
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Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut ialah kondisi sosial 

keagamaan antar umat beragama di Desa Klepu sosial kemasyarakatannya 

baik, rukun, dan mampu bekerja sama dalam keseharian yang dilandaskan 

pada ukhuwah basyariyah. Peran tokoh masyarakat dalam membangun 

toleransi antar umat beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo sudah terealisasikan dengan maksimal. Masing-

masing dari mereka berperan dalam memuliakan manusia, 

mengakomodasi perbedaan, keyakinan tidak mengadili kekafiran orang 

kafir dan menghukum kesesatan orang sesat, dan menegakkan keadilan 

dalam rangka membangun toleransi antar umat beragama guna 

menciptakan kedamaian dan keharmonisan di Desa Klepu Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

ialah membangun toleransi antar umat beragama. Hal ini dapat terlihat dari 

peran tokoh masyarakat dalam mengayomi seluruh warganya dengan 

perbedaan agama. Tokoh masyarakat menjadi penengah dan bersifat 

netral. Selain itu peran tokoh masyarakat ialah pada saat administrasi 

pendirian lembaga sangat dibutuhkan. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah terletak pada 

fokus penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada peran tokoh 

masyarakat untuk membangun toleransi. Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan peneliti memfokuskan pada peran kepala madrasah terhadap 

masyarakat non muslim. 

 

B. Kajian Teori 

1. Sejarah Perkembangan Madrasah 

       Sejarah madrasah mulai lahir pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 

1905, yaitu Madrasah Mambaul Ulum di Kerajaan Surakarta. Kemudian 

madrasah mulai berkembang di Sumatera dan di Jawa. Madrasah di tanah 

Jawa berkembang sejak tahun 1912 dengan model madrasah-pesantren 

NU dalam bentuk Awwaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin 

Wustha, dan Muallimin Ulya. Kemudian pada tahun 1934, idenya untuk 

mendirikan Madrasah Nidhomiyah disetujui oleh ayahnya, 

Hadratussyeikh K.H. Mohammad Hasyim Asy’ari, dengan materi umum 

sebanyak 70%. Salah satunya adalah Tebuireng yang menjadi pusat 

pondok pesantren di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

pesantren dan ulama di negeri ini.
 7

  

       Maka, langkah K.H. A. Wahid Hasyim kemudian diikuti oleh hampir 

seluruh pondok pesantren dan para kiai di wilayahnya masing-masing. 

Madrasah terus berkembang pesat hingga sekarang. Abdul Mujib dan 

Jusuf Mudzakkir, menyebutkan empat latar belakang berdirinya 

madrasah, yaitu:
8
 

                                                           
       

7
 Umar Sidiq, Manajemen Madrasah (Ponorogo: CV Nata Karya, 2018), 18-19. 

       
8
 Ibid. 
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a. Pengejawantahan dan realisasi dari pembaharuan sistem 

pendidikan Islam 

b. Upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan pesantren 

yang memberikan kesempatan kepada lulusannya untuk 

memperoleh kesamaan kerja dan ijazah 

c. Mentalitas sebagai umat Islam yang terpukau dengan kemajuan 

Barat dengan sistem pendidikan 

d. Sebagai usaha untuk menjembatani sistem pendidikan tradisional 

yang ada di pesantren dengan sistem pendidikan modern yang 

merupakan yang merupakan tuntutan zaman 

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa orde 

lama adalah berdirinya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan 

Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak 

tenaga-tenaga profesional yag sikap mengembagkan madrasah sekaligus 

ahli keagamaan yang profesional.
9
 

2. Konsep Madrasah Aliyah 

       Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan 

tempat (zharaf makan) dari akar kata “darasa”.  Secara harfiah 

“madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat 

untuk memberikan pelajaran”. Dari akar kata “darasa” juga bisa 

                                                           
       

9
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2011), 84. 
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diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” 

atau “tempat belajar”.
10

 

       Penggunaan istilah “madrasah” yang menunjuk pada lembaga 

pendidikan. Dalam praktiknya madrasah disamping mengajarkan ilmu 

kegamaan, juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah umum. 

Tidak ada dikotomi lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan 

umum. Hanya yang membedakan ialah, kalau madarsah ada tambahan 

pengajaran ilmu agama. Madrasah adalah lembaga penyelenggara kegiatan 

belajar mengajar secara terpadu dan sistematis. Madrasah sebagai lembaga 

pendidikan yang sengaja dibentuk untuk memfasilitasi proses belajar 

mengajar bagi umat Islam bersifat terencana, tersusun dan dioperasikan 

secara lebih tertib.
11

 

       Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa, ada guru, siswa, 

jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, sarana dan fasilitas 

pendidikan, baik perangkat keras  maupun perangkat lunak. Madrasah 

didirikan dengan maksud untuk mengumpulkan keunggulan yang ada pada 

pesantren dan sekolah. Pesantren memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu 

agama Islam dan sekolah memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu umum. 

Madrasah didirikan agar memiliki keunggulan pada ilmu-ilmun agama 

Islam sebagaimana yang ada di pesantren dan memeiliki keunggulan 

dalam ilmu-ilmu umum sebagaimana yang ada pada sekolah umum. 

                                                           
       

10
 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.  

       
11

 Jasa Ungguh Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 297. 
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       Madrasah Aliyah merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah 

yang mempunyai peran strategis dalam menyiapkan peserta didik untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (UUSPN No. 20 

Tahun 2003, pasal 17).
12

 Seiring perkembangan zaman, pengelola MA 

perlu peningkatan kualitas untuk tetap terjaga eksistensinya. Madrasah 

perlu melakukan pembaharauan dalam berbagai aspek. Adapun perubahan 

yang dapat dilakukan MA sebagai berikut:
13

 

1. Mengusahakan team work yang solid diantara para pengelola 

MA 

2. Membuat perencanaan pemberdayaan MA secara 

komprehensif 

3. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 

4. Pembaharuan dari segi pengelolaan mata pelajaran 

5. Pengelolaan siswa perlu diidentifikasi sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya 

6. Sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi sesuai dengan 

kebutuhan 

7. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kasi 

Mapenda Kemenag, Kabid Mapenda Kanwil Kemenag, 

Direktut Mapenda Kemenag RI, Dinas Pendidikan, dan 

sebagainya. 

                                                           
       

12
 Moh. Miftachul Choiri, Peran STAIN Ponorogo Dalam Pemberdayaan Madrasah di 

Wilayah Eks Karisedenan Madiun (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS), 37. 
       

13
 Sutrisno,  Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam, 75-76. 
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3. Eksistensi Madrasah 

       Pada abad  ke 21, madrasah di Indonesia kini berada di persimpangan 

jalan. Pada persimpangan jalan itu, madrasah harus dan dapat mengambil 

pilihan menempuh jalan tertentu, yang mengandung implikasi dan 

konsekuensi tertentu. Dengan kata lain, berhadapan dengan pilihan-pilihan 

sulit, yang tidak hanya berkaitan dengan persaingan madrasah dengan 

sekolah umum, tetapi juga dengan eksistensi madrasah itu sendiri di masa 

depan. Dilema dan pilihan- pilihan sulit yang dihadapi madrasah banyak 

berkaitan dengan perkembangan internal madrasah, yang terutama muncul 

dari perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan.
14

  

       Hal tersebut mengindikasikan terhadap perkembangan madrasah 

secara internal dan eksternal. Secara internal madrasah akan lebih bekerja 

keras untuk menyatukan strategi seluruh skateholders dalam 

meningkatkan kualitas madrasah agar lebih bersinergis. Disamping itu 

akan meningkatkan kekompakan seluruh skateholders untuk bekerjasama 

dan meningkatkan kemampuan kinerja sesuai dengan kompetensinya. 

Secara tidak langsung mengasah kompetensi personal masing-masing 

skateholders. 

       Secara eksternal adalah respon dari masyarakat tentang madrasah. 

Respon tersebut berupa opini masyarakat non muslim terutama tentang 

keberadaan madrasah. Dengan adanya respon masyarakat non muslim 
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 Muhammad Syaifudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah 

Swasta Di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, 

Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006, 80. 
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akan menjadi titik introspeksi bagi madrasah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kualitas madrasah. Disamping itu peran kebijakan 

pemerintah memiliki kewajiban untuk tetap membina dan melakukan 

supervisi terhadap lembaga atau madrasah. 

       Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun  2003, 

dan kemudian penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 

2004, serta Undang-undang Otonomi Daerah yang diikuti dengan 

otonomisasi pendidikan, misalnya, merupakan landasan dasar kebijakan 

arah pengembangan pendidikan nasional yang jelas sangat mempengaruhi 

perkembangan eksistensi madrasah baik dari segi kelembagaan maupun 

substansi pendidikannya. Madrasah sebagai institusi pendidikan tidak 

dapat mengelak dari kebijakan reformasi pendidikan yang bersifat 

desentralistik. Manajemen berbasis sekolah di lingkungan madrasah 

merupakan bentuk pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi 

yang luas pada tingkat madrasah yang disertai semakin meningkatnya 

partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, madrasah atau sekolah harus 

mampu melakukan improvisasi, yaitu keinginan elemen atau pihak 

sekolah untuk mencapai tingkatan tertentu dari tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses pembelajaran, prestasi belajar, dan pengembangan 

masyarakat di sekitarnya.
15

 

       Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan 

aspek kelembagaan, madrasah tidak dapat melepaskan diri dari faktor 
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lingkungan pendidikan yang menjadi salah satu penentu keberhasilan 

lembaga pendidikan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah masyarakat. Ada hubungan 

saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan 

masyarakat sekitarnya. Madrasah merealisasikan apa yang dicita-citakan 

oleh orangtua siswa tentang pengembangan putra-putri mereka. Hampir 

tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putri 

mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan 

optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya 

lembaga-lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. 

       Lembaga pendidikan memberikan sesuatu yang sangat berharga 

kepada masyarakat. Sejalan dengan konsep diatas, pemerintah menyerukan 

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

orang tua dan masyarakat. Seruan ini mengisyaratkan bahwa lembaga 

pendidikan hendaknya tidak menutup diri, melainkan selalu mengadakan 

kontak hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya sebagai 

penanggung jawab pendidikan.
16

 

       Institusi madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang paling 

ideal dan yang paling sesuai dengan misi pendidikan yang dituangkan 

dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk menciptakan manusia 

yang berpendidikan dan berketuhanan Yang Maha Esa. Dikatakan 

demikian, karena sistem pendidikan yang diterapkan di madrasah adalah 
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sistem integralitas, mulai dari membangun intelektual, keterampilan, 

moral, dan sosial. Oleh karena itu muatan materi yang diajarkan di 

madrasah adalah mater-materi yang mendukung untuk menciptakan 

manusia yang berguna bagi masyarakat dan dirinya, yang terpenting 

adalah menciptakan anak didik menjadi manusia yang memiliki ketakwaan 

kepada Allah Swt. Sehingga bisa menjadi berharga dalam 

lingkungannya.
17

 

       Selama ini madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional 

Islam, baik yang berada di dalam maupun di luar  kelembagaan pesantren. 

Madrasah, terlepas dari berbagai keterbatasan yang dihadapinya, harus 

diakui telah turut membina dan mengembangkan SDM kaum muslimin 

baik dalam bidang pengetahuan agama, maupun pengetahuan umum. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sebagian besarnya didirikan, 

diasuh, dibina dan dikembangkan oleh kaum muslimin sendiri, madrasah 

dalam berbagai jenjang telah berperan besar dalam upaya-upaya 

meningkatkan kecerdasan dan martabat kaum muslimin.
18

 

       Seiring dengan peningkatan minat dan harapan masyarakat muslim 

umumnya terhadap madrasah, memandang tantangan-tantangan yang 

dihadapi bangsa dan dalam upaya untuk meningkatkan penguasaan sains-

teknologi, kebijakan pendidikan nasional beberapa tahun terakhir ini 
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 Anwar Rasjid, “Urgensi Madrasah Di Era Kontemporer”  Jurnal Pendidikan Agama Islam,  

Vol.1 No. 1, Mei 2013, 186. 
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 Muhammad Syaifudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah 

Swasta Di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, 
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mengharuskan madrasah khususnya madrasah Aliyah, untuk juga lebih 

mengembangkan jurusan-jurusan umum, dan keterampilan. 

       Pembaharuan madrasah difokuskan pada segi perbaikan statusnya. 

Usaha ini mulai tampak hasilnya dengan lahirnya Keputusan Bersama 

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri 

Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, yang 

ditandatangani pada tanggal 24 Maret 1975. Keputusan Bersama Tiga 

Menteri ini kemudian lebih dikenal dengan SKB 3 Menteri. Maksud dan 

tujuan peningjatan mutu pendidikan pada madrasah adalah agar tingkat 

mata pelajaran umum dari Madrasah mencapai tingkat yang sama dengan 

tingkjat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, sehingga 

(1) Ijazah Madrasah dapat memepunyai nilai sama dengan ijazah Sekolah 

Umum yang setingkat, (2) lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke 

Sekolah Umum setingkat lebih atas, dan (3) siswa Madrasah dapat 

berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.
19

 

       Adapun kiat-kiat menjaga eksistensi madrasah meliputi bidang-bidang 

peningkatan pendidikan yang mencakup (1) peningkatan mutu pendidikan 

pada madrasah meliputi bidang kurikulum, buku-buku pelajaran, alat-alat 

pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya, serta 

pengajaran; (2) untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan 

umum pada Madrasah ditentukan agar madarsah menyesuaikan pelajaran 

umum yang diberikan setiap tahun disemua tingkat, seperti pada mata 

                                                           
       

19
 Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam,  47. 
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pelajaran umum Madrasah Aliyah sama dengan standard pengetahuan 

pada Sekolah Menengah Atas.
20

 

       Disamping itu arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke 

Indonesia. Hal ini disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, dunia ini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan 

pada pola digital economy, actificial intelligience, big data, robotic, dan 

lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation.
21

  

       Sebagai salah satu SDM Indonesia, generasi milenial pun tak luput 

dari perubahan yang dibawa revolusi industri 4.0. tidak hanya pintar dan 

menguasai teori, mereka harus memiliki kemampuan belajar (learning 

ability) tinggi untuk mengikuti perubahan yang berlangsung cepat. 

Terlebih bagi mereka yang ingin bekerja di bidang teknik dan menjadi 

engineer. Untuk bisa memiliki tingkat kemampuan belajar yang tinggi 

lembaga pendidikan yang memegang peran penting untuk membuat 

generasi milenial memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Lembaga 

pendidikan harus bisa mengasah kemampuan belajar peserta didiknya agar 

mampu mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat. Dengan demikian 

mereka mampu menjawab tantangan yang datang bersama industri 4.0.
22

 

        Selanjutnya, secara kuantitatif, jumlah madrasah kelihatannya 

meningkat; berbagai madrasah baru muncul di mana-mana, tidak hanya di 
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 Ira, Era Revolusi Industri 4.0, Saatnya Generasi Millennial Menjadi Dosen Masa Depan, 

Sumber Daya Iptek & Dikti, 30 Januari 2018. 
       

22
 Anissa Dea Widiarini, Milenial, Siap-Siap Sambut Revolusi Industri 4.0, Kompas, 30 

Oktober 2018. 
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Jawa, tetapi juga di Sumatera. Kondisi perkembangan madrasah dapat 

dilihat secara umum sebagai berikut:
23

 

a. Madrasah swasta lebih banyak dari madrasah negeri dan kebanyakan 

berada di pedesaan dengan latar belakang pendidikan sosial ekonomi 

orang tua yang rata-rata rendah.  

b. Kemampuan pengelolaan (administrasi manajemen) belum seperti 

yang diharapkan dan tingkat pembiayaan pendidikan masih sangat 

memprihatinkan.  

c. Tingkat pendidikan guru kebanyakan belum sepadan dengan 

persyaratan yang ditetapkan dan apabila dilihat dari kemampuan 

metodologi masih rendah, ditambah masih kurangnya tenaga 

kependidikan yang diperlukan. 

d. Kemampuan mengajar guru madrasah kebanyakan masih menekankan 

pada pengenalan konsep yang bersifat kognitif dan belum 

menekankan pada perilaku beragama, etika sosial dan akhlak mulia. 

       Dengan adanya kemajuan  madrasah tentu saja semua itu tidak 

terlepas dari peran serta masyarakat muslim yang berada di sekitar 

madrasah yang terinternalisasi dalam sebuah wadah yang disebut 

“Yayasan”. Pada umumnya yayasan pendidikan Islam yang ada menaungi 

lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti:
24

 

a. Taman Kanak-kanak dan atau Raudhatul Athfal  

                                                           
       23 Muhammad Syaifudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah 

Swasta Di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya, 82. 
       

24
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b. Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyyah  

c. Sekolah Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah  

d. Sekolah Menengah Umum dan atau Madrasah Aliyah  

e. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 

       Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan yayasan pendidikan 

begitu dirasakan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Dengan sekolah atau 

madrasah yang didirikan oleh Yayasan pendidikan, masyarakat merasakan 

manfaat yang besar terutama menyangkut kebutuhan melanjutkan sekolah 

bagi putra-putri mereka. Apalagi secara realitas bahwa sekolah atau 

madrasah yang didirikan oleh pemerintah memiliki daya tampung yang 

terbatas, sehingga bagi anak yang tidak diterima pada sekolah negeri dapat 

melanjutkan ke sekolah swasta yang ada. 

       Kedudukan Yayasan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia  Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 tentang  Yayasan. 

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan  untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
25

 

Mengenai eksistensi madrasah swasta dengan lahirnya Undang-Undang 

Yayasan tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan membantu dunia 

pendidikan, pastilah termasuk di dalam tujuan sosial dan kemanusiaan. 

Tidak dipersoalkan dari mana suatu lembaga pendidikan menerima 
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sumbangan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya, tetapi yang 

penting adalah mencapai tujuan yang telah ditentukan.
26

 

       Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam 

melahirkan Undang-undang Yayasan akan berdampak terhadap eksistensi 

madrasah swasta yang berada di bawah naungannya. 

4. Hakikat Mayarakat Non Muslim dan Interaksinya 

a. Manusia 

       Manusia adalah makhluk dwi tunggal yang terdiri atas jasmaniah 

dan rokhaniah. Unsur rokhaniahnya masih mencakup dua segi 

kejiwaan lagi, yaitu hakikat sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Dan satu hakikat lagi, yang membedakan manusia dengan 

makhluk-makhluk lain ialah hakikat sebagai makhluk susila dan 

makhluk ber-ketuhanan.
27

 

 Segi utama yang perlu diperhatikan manusia secara hakiki 

merupakan makhluk sosial. Secara naluriah, manusia hidup dalam 

masyarakat, dan apabila ada dalam kelompok ia akan mampu berbuat 

lebih. Ia tidak bisa dipisahkan dari induknya, familinya, ataupu pribadi 

dan kelompoknya. Manusia tidak akan pernah dapat melawan sifatnya 

sendiri. Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur’an sebagai berikut: 
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 Muhammad Syaifudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah 

Swasta Di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya”, 80-87. 
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يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل        

۞ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبيٌ  لِتَ َعاَرُفوا  

 Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
28

 

 Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya manusia oleh Allah Swt. 

diciptakan saling berpasangan dan oleh sebab itu dalam kehidupannya 

manusia akan saling membutuhkan.  

       Menurut tafsir al-Misbah penggalan pertama ayat diatas 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahawa 

semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Swt., tidak 

ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kata )تعارفو( 

ta’arafu terambil dari kata ( )عرف  ‘arafa yang berarti mengenal atau 

saling mengenal. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada 

selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. 

Ayat ini menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu 

dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalan pihak lain, 

guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. yang dampaknya 
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tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi.
29

 

b. Masyarakat 

        Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau 

besar yang terikat oleh satuan, adat, ras, atau hukum khas, dan hidup 

bersama. Ada beberapa kata yang digunakan dalam al-Qur’an untuk 

menjuk kepada masyarakat atau kumpulan manusia yakni, qawm, 

ummah,syu’ub, dan qabail. Istilah “masyarakat” dalam bahsa inggris 

disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Kata 

“masyarakat” itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, artinya 

bergaul. Adapun saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk 

aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh unsur-unsur kekuatan lain 

dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.
30

 

      Dalam ilmu antropologi pengertian masyarakat adalah kesatuan 

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. Adapun pengertian masyarakat menurut para tokoh, 

yakni:
31

 

1) August Comte, mengemukakan bahwa masyarakat merupakan 

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru 
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yang  berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan 

berkembnag menurut pola perkembangan yang tersndiri. 

2) Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga merka 

dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai 

suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang diruuskan dengan 

jelas. 

Menurut Soerjono Soekamto ciri-ciri masyarakat adalah sebagai 

berikut:
32

 

1. Manusia hidup bersama 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama  

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama 

       Berdasarkan ciri-ciri masyarakat diatas maka  berarti masyarakat 

bukan hanya sekedar sukumpulan manusia belaka, akan tetapi di 

antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya 

hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Hidup bermasyarakat 

bagi manusia adalah sangat penting. Karena manusia tidak akan 

mengetahui fungsinya bagi yang lain jika tidak hidup bersama dalam 

suatu masyarakat. Islam memandang sebaik-baik manusia di muka 

bumi ini adalah yang bermanfaat bagi manusia lain (khairunnasi 

anfa’uhum linnas). 
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c. Masyarakat Non Muslim 

       Kaum muslimin untuk menghormati para penganut agama non-

Islam dan melarang mereka menghina agama-agama itu atau 

merusak tempat-tempat ibadah mereka. Sebaliknya,  al-Qur’an 

memerintahkan kaum muslimin berbuat  baik dan adil terhadap 

mereka. Orang-orang non Muslim tetap mendapat tempat  untuk 

hidup ditengah masyarakat  Muslim. Bahkan tidak boleh berbuat 

zhalim sekalipun kepada non Muslim.
33

 

       Orang-orang non muslim yang hidup ditengah-tengah masyarakat 

muslim diperlakukan oleh al-Qur’an sebagaimana layaknya anggota 

masyarakat. Maka tidak diasingkan dalam pergaulan hidup. Perbedaan 

agama semata-mata tidak boleh menjadi alas an bagi kaum Muslimin 

untuk tidak berbuat baik terhadap orang-orang non Muslimin, sebagai 

tetangga atau sebagai  sesama anggota masyarakat.  

d. Interaksi Sosial 

1) Pengertian Interaksi Sosial 

Ada beberapa pendapat terkait pengertian interaksi sosial menurut 

beberapa pakar:
34

 

a) Menurut Bonner, interaksi sosial ialah suatu hubungan anatra 

dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu 
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mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan 

individu yang lain dan sebaliknya. 

b) Menurut pendapat Young, interaksi sosial ialah kontak timbal 

balik antara dua orang atau lebih. 

c) Menurut psikologi tingkah laku, interaksi sosial berisiskan 

saling perangsangan dan pereaksian antara kedua belah pihak 

individu. 

       Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi 

sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 

kelompok sehingga terjalin suatu reaksi antar keduanya. 

2) Faktor-Faktor Interaksi Sosial 

       Didalam kehidupannya manusia tidak lepas dari orang lain. 

Sehingga menyebabkan terjadinya pergaulan sehari-hari yang 

dilakukan seseorang dengan orang lain adakalanya setaraf 

usianya, ilmu pengetahuannya, pengalamannya dan sebagainya. 

Didalam pergaulan sehari-hari tentunya terjadi interaksi sosial 

yang saling mempengaruhi. Interaksi yang kelihatnnya sederhana 

merupakan suatu proses yang kompleks. Proses tersebut dilandasi 

oleh berbagai faktor yaitu:
35
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a) Faktor imitasi 

Adalah dorongan untuk meniru oranglain. Imitasi datang dari 

pihak yang meniru seperti anak meniru orang lain sesuai apa 

yang dilihat dan didengar. 

b) Faktor sugesti 

Adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan atau 

bersikap seperti apa yang diharapkan oleh si pemberi sugesti. 

c) Faktor identifikasi 

Adalah faktor yang mendorong untuk menjadi identik (sama) 

dengan orang lain. 

d) Faktor simpati 

Adalah faktor perasaan  rasa tertarik kepada orang lain. 

Dengan adanya simpati maka akan terjalin saling pengertian 

yang mendalam atau menimbulkan rasa sosial bagi yang 

simpati. 

3) Pola Interaksi Sosial 

Ada tiga  pola interaksi sosial:
36

 

a) Dilihat dari sudut subjeknya 

(1) Interaksi antar orang perorangan 

(2) Interaksi antar orang dengan kelompoknya, dan 

sebaliknya 

(3) Interaksi antar kelompok 
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b) Dilihat dari segi caranya 

(1) Interaksi langsung, yaitu interaksi fisik, seperti berkelahi, 

menjabat tangan, dan lain sebagainya. 

(2) Interaksi simbolik, yaitu interaksi dengan 

mempergunakan bahasa (lisan/tertulis), isyarat, dan 

simbol-simbol. 

c) Menurut bentuknya 

(1) Akomodasi 

       Akomodasi adalah usaha yang dilakukan individu 

atau kelompok untuk mencapai suatu kestabilan. Secara 

umum, akomodasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan 

pihak lawan seingga pihak lawan tidak kehilangan 

kepribadiannya. Akomodasi bertujuan mengurangi 

pertentangan, mencegah meledaknya pertentangan secara 

temporer, memungkinlan terjalinnya kerjasama, dan 

mengusahakan peleburan diantara kelompok sosial. 

Akomodasi yang dilakukan tersebut memiliki berbagai 

bentuk, yaitu: koersi, kompromi, arbitrasi, konsiliasi, 

toleransi, stalemate, dan ajudikasi. Hasil akomodasi yang 

diperoleh antara lain integrasi masyarakat, penekanan 

terhadap oposisi, koordinasi berbagai kepribadian yang 
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berbeda, perubahan lembaga kemasyarakatan, perubahan 

dalam kedudukan dan pergerakan ke arah asimilasi.
37

 

(2) Asimilasi 

       Merupakan proses sosial dalam tingkat lanjut, yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi 

perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau 

kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial yang 

mengarah pada proses asimilasi meliputi adanya saling 

pendekatan di antara kedua belah pihak, tidak adanya 

halangan dan pembatas, sifatnya langsung dan primer, 

frekuensi interaksi tinggi dan tetap, serta ada 

keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. 

        Faktor yang memeprmudah proses asimilasi antara 

lain toleransi,  kesempatan yang seimbang di bidang 

ekonomi, sikap menghargai orang asing dan 

kebudayaannya, sikap yang terbuka dari golongan yang 

berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur 

kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh 

bersama dari luar. 
38

 

(3) Akulturasi 

       Adalah unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari 

kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif 
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dan lama. Unsur kebudayaan asing ada yang mudah 

diterima dan ada yang sulit diterima oleh masyarakat. 

Unsur yang mudah dipakai dan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat seperti: TV, Internet, sepeda motor, traktor, 

dan lain sebagainya. Adapun unsur yang sulit diterima 

meliputi unsur yang menyangkut kepercayaan, ideologi, 

dan falsafah hidup.
39

 

(4) Kerjasama  

       Merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang 

utama. Kerjasama terjalin karena adanya kesadaran akan 

kepentingan bersama, dan keinginan untuk menambah 

kekuatan apabila ada musuh atau ancaman bersama. 

Kebudayaan adalah hal yang mendorong terjalinnya 

kerjasama. Bentuk kerja sama umumnya terjadi dalam 

kkehidupan sehari-hari meliputi: kerjasama spontan, 

langsung, kontrak, dan tradisional.
40

 

(5) Persaingan 

       Persaingan dapat bersifat pribadi dan non pribadi. 

Persaingan berfungsi menyalurkan keinginan individu 

atau kelompok yang bersifat kompetitf, sebagai suatu 

cara agar keinginan, kepentingan, dan nilai-nilai 

tersalurkan dengan baik; mengadakan seleksi atas dasar 
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sosial; dan menyaring golongan fungsional. Faktor yang 

terkait dengan hasil persaingan adalah kepribadian 

seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan 

disorganisasi. 

(6) Pertikaian 

       Pertikaian adalah suatu proses sosial ketika individu 

atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan 

cara menantang pihak lawan yang disertai dengan 

ancaman atau kekerasan. Pertentangan dapat terjadi 

karena adanya beberapa faktor, yaitu perbedaan antar 

individu, perbedaan kebuadayaan, perbedaan 

kepentingan, dan perubahan sosial.
41

 

(7) Kontraversi 

       Adalah bentuk proses sosial yang berada antara 

persaingan ;dan pertentangan atau pertikaian. Bentuk 

yang umum terjadi adalah penolakan, keengganan, 

perlawanan, menghalang-halangi, prots, perbuatan 

kekerasan, mengacaukan rencana pihak lain; 

menyangkal pernyataan orang; penghasutan; 

menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain; 

berkhianat, membuka rahasia pihak lain dan 

mengejutkan lawan, membingungkan pihak lain. 
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Selanjutnya, tipe kontrvensi yang umum terjadi terdiri 

dari kontravensi antar masyarakat, antagonisme 

keagamaan, kontravensi intelektual, dan oposisi moral.
42

 

       Pada hakikatnya masyarakat Indonesia dengan keberagaman 

suku, adat, agama, budaya, dan bahasa termasuk tipe masyarakat yang 

kooperatif, dengan cirinya yang khas yaitu “gotong royong”.  

5. Toleransi 

a. Pengertian Toleransi 

       Toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “tolerance” yang 

artinya memberi kebebasan dan berlaku sabar dalam menhadapi 

orang lain. Dalam bahasa Arab “toleransi” diistilahkan dengan 

“tasamuh” yang berarti membiarkan sesuatu atau membolehkan, 

mengizinkan, dan saling memudahkan. Toleransi pada dasarnya 

merupakan sikap lapang dada terhadap prinsip yang dipegang atau 

dianut orang lain, tanpa mengorbankan prinsip sendiri.
43

 

       Toleransi merupakan bentuk akomodasi dari interaksi sosial. 

Manusia tidak bisa hidup secara sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia selalu berinteraksi antar sesama. Hal ini dilakukan agar 

dapat terjadinya kestabilan sosial. Dalam toleransi akan mewujudkan 

sikap yang positif, terbuka, dialog, dan saling menghormati. Toleransi 
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memiliki tujuan untuk menciptakan kerukunan antar manusia dengan 

segala keberagamannya.  

       Memelihara komunikasi dan hubungan dengan manusia ini dapat 

dibina dan dipelihara, antara lain dengan mengembangkan cara dan 

gaya hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang disepakati 

bersama dalam masyarakat dan negara yang sesuai dengan nilai dan 

norma agama. Hubungan antar manusia lain dalam masyarakat dapat 

dipelihara, antara lain dengan:
44

 

1) Tolong menolong 

2) Suka memaafkan kesalahan orang lain 

3) Menepati janji 

4) Lapang dada, dan 

5) Menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan 

orang lain 

b. Bentuk-Bentuk Toleransi 

Ada beberapa bentuk tolerani yang harus ditegakkan diantaranya 

adalah: 

1) Toleransi Agama 

       Bentuk toleransi ini menyangkut keyakinan atau akidah. 

Loyalitas dan keyakinan terhadap agama melahirkan dogma-

dogma yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat  sekalipun 

bertentangan dengan rasio atau logika. Orang sering 
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mengganggap bahwa apa saja yang datang dari agama bersifat 

mutlak, dan kebenaran itu harus disampaikan kepada orang lain 

agara mereka tidak sesat.
45

 

       Masalah toleransi agama bukan masalah baru karena telah 

menjadi masalah mulai sejak awal perkembangan suatu agama. 

Biasanya ketika para nabi dan pencetus agama itu masih ada, 

umatnya dapat bersatu dan kompak. Akan tetapi setelah pembawa 

agama itu meninggal dan pemeluk agama itu semakin 

berkembang kelompok agama itu pecah dalam beberapa 

kelompok yang bebeda-beda. Masing masing kelompok merasa 

bahwa kelompoknya yang paling sesuai dengan kehendak sang 

pembawanya, sedangkan yang lainnya diklaim telah 

menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya. Demikianlah, 

toleransi terjadi bukan hanya antar kelompok agama melainkan 

intern suatu pemeluk agama. Intoleransi agama menjadi salah satu 

bagian yang sangat rentan dalam masyarakat yang  mudah sekali 

memicu pertetangga, perselisihan masyarakat.
46

 

       Toleransi Islam dalam hal beragama adalah tidak adanya 

paksaan untuk memeluk agama Islam. Memeluk agama 

merupakan sebagai hal privacy bagi seluruh manusia. Hal ini 

menyangkut keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu. 

Sebagai masyarakat yang saing menghormati, maka tidak 
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diperbolehkan ikut mencampuri urusan privacy seseorang terlebih 

masalah keyakinan dalam beragama. 

2) Toleransi Sosial 

Dalam hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan hidup 

bersama di dunia ini, Islam menganjurkan kepada penganutnya 

untuk mengadakan toleransi sosial atau toleransi kemasyarakatan. 

Dalam urusan kemasyarakatan ini didasarkan pada firman Allah 

Swt. sebagai berikut:
47

 

ُ َعِن الَِّذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِ          َهاُكُم اَّللَّ يِن وَلَْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ََل يَ ن ْ

۞ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطيَ   

Artinya: ”Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 

memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
48

 
 

       Mengenai toleransi sosial dalam masyarakat yang serba 

beraneka ragam, baik ras, tradisi, keyakinan maupun agama, 

ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup bersama dan 

melakukan kerjasama dalam batas-batas tertentu. Hal tersebut 

dilakukan tanpa harus mengorbankan akidah dan ibadah yang 

telah diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas dalam ajaran 
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Islam. Dalam kehidupan toleransi sosial Islam membolehkan 

untuk hidup berdampingan, bermasyarakat, dan bernegara. 

       Dalam tafsir Al-Misbah, Sayyid  Quthub berkomentar 

bahwasanya Islam adalah agama damai, serta akidah cinta. Ia satu 

sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan 

naungannya yang berupa kedamaian. Bahkan, walaupun dalam 

keadaan bermusuhan, maka Islam sama sekali tidak berminat 

melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. 

Islam telah memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan 

hubungan yakni, kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang 

adil.
49

 

c. Prinsip Toleransi Dalam Al-Qur’an 

1) Tidak Ada Pemaksaan Dalam Beragama 

       Agama Islam adalah agama yang menebarkan kedamaian, 

persaudaraan, dan persamaan. Agama bagi islam adalah 

keyakinan yang hjarus datang dari kesadaran diri terhadap 

eksistensi dan kekuasaan Tuhan. Manusia tinggal melihat, 

memahami, mempercayai dan meyakininya melalui proses 

berfikir secara benar Allah Sbwt. berfirman:
50 
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َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت         يِن َقْد تَ بَ يَّ ََل ِإْكرَاَه ِف الدِ 

يٌع َعِليمٌ  ُ َسَِ  َويُ ْؤِمْن بِاَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َل اْنِفَصاَم ََلَا َواَّللَّ

۞ 

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar 

kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
51

 

 

       Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an dijelaskan masalah akidah, 

sebagaimana yang dibawa oleh Islam adalah masalah kerelaan 

hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan 

pemaksaan dan tekanan. Kebebasan beritikad (beragama) adalah 

hak asasi manusia yang karena iktikadnya itulah dia layak disebut 

manusia. Disamping kebebasan beritikad, dijamin pula kebebasan 

mendakwahkan akidah ini, dan dijamin keamanannya dari 

gangguan dan fitnah. Iman adalah jalan yang benar, yang sudah 

seharusnya manusia menyukai dan menginginkannya.
52

 

 

2) Kebebasan Memilih Dan Menentukan Keyakinan 
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       Dalam perspektif Islam manusia adalah wakil Allah Swt. 

(khalifah) di muka bumi yang bebas memilih atau menentukan 

pilihannya sesuai dengan keinginan hati nuraninya. 

َوُقِل اْلَْقُّ ِمْن َربِ ُكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر ِإنَّا أَْعَتْدنَا        

لِلظَّاِلِمَي نَارًا َأَحاَط ِِبِْم ُسرَاِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يُ َغاثُوا ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي 

 ۞ُجوَه بِْئَس الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرتَ َفًقا اْلوُ 

Artinya: “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari 

Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) 

hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin 

(kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah 

sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka, yang 

gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka 

meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum 

dengan air seperti besi yang mendidih yang 

menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling 

buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”
53

 

 

       Dengan ketegasan dan kejelasan ini, maka al-Haq tidak akan 

melenceng dan menyimpang. Ia pasti berjalan di jalan dengan 

lurus tanpa ada bengkok sedikit pun, dengan penuh kekuatan 

tanpa ada kelemahan sama sekali, dengan tegas tanpa ada basa-

basi sedikit pun. Barangsiapa yang tidak tertarik dengan 

kebenaran, hendaklah ia meninggalkannya. Barangsiapa yang 

tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan atas ajaran yang 

datang dari Allah Swt. maka tidak dibutuhkan lagi basa-basi dan 
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berpura-pura baik dengan mengorbankan akidah. Dan barangsiapa 

yang kehendaknya belum tergerak dan kesombongan belum 

tunduk di hadapan kemuliaan dan ketinggian Allah Swt. maka  

akidah sama sekali tidak butuh kepadanya.
54

 

       Sesunguhnya akidah itu bukanlah milik seseorang sehingga ia 

harus  berpura-pura baik di dalam menunjukkannya. Akidah tidak 

akan berjaya dan dimenangkan bersama orang-orang yang tidak 

menginginkannya secara ikhlas dan tulus murni serta tidak 

mengambilnya sebagaimana pegangan.
55

 

 

3) Tidak Melarang Untuk Bekerja Sama Dengan Orang Yang Tidak 

Sepaham 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja sama dalam 

berbagai segi kehidupan dengan siapa saja, termasuk dengan umat 

beragama lain sepanjang kerja sama dilakukan untuk kebaikan. 

daam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus selalu berusaha 

untuk saling menguntungkan dan tidak melanggar hukum. umat 

Islam dituntut untuk melakukannya degan baik dan adil. Dalam 

firmanNya Allah Swt. berfirman:
56

 

ُ َعِن الَِّذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكمْ         َهاُكُم اَّللَّ يِن وَلَْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن  ََل يَ ن ْ ِف الدِ 

۞ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطَي   
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Artinya: ”Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 

memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berlaku adil.”
57

 

 

       Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, 

masyarakat tidak bisa lepas untuk berinteraksi dan bekerjasama 

dengan seluruh manusia. Setiap aktivitasnya pasti melibatkan 

manusia lain. Islam tidak melaran manusia bekerjasama dengan 

masyarakat non muslim, misalnya dalam hal pekerjaan, bisnis, 

proyek, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak sampai menyentuh 

masalah keyakinan dan kepercayaannya. Karena masalah keyakinan 

dan kepercayaan sudah masuk dalam urusan pribadi msing-masing 

individu. 

 

4) Mengakui Adanya Keberagaman 

Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi ini dengan 

bermacam-macam suku bangsa, ras, maupun bahasa. Keragaman 

merupakan sunnatullah yang tidak mungkin dihindari dan harus 

disikapi sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, hak-hak 

hidup bagi orang dan pengikut agama yan berbeda harus 

diberikan secara wajar dan proporsional.  
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Allah Swt. berfirman:
58

 

يًعا أََفأَْنَت ُتْكرُِه         َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِف األْرِض ُكلُُّهْم َجَِ

   ۞ النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَ 

Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman 

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 

apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 

menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”
59

 

       Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman 

suku, ras, budaya, bahasa, bahkan agama yang menjadi dalam 

semboyan bangsa Indonesia ialah Bhineka Tunggal Ika yang artiya 

walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini bermakna 

sebagai makhluk Allah Swt. yang beriman harus mengakui adanya 

keberagaman tersebut sehongga tidak mekasakan seseorang pada 

suatu kehendak agar mengikutinya. Disamping itu pada sila 

pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

maksud dari sila pertama ini ialah, negara mengakui adanya 

keberagaman dalam  keyakinan masyarakat Indoensia. Oleh sebab 

itu meskipun terdapat perbedaan keberagaman keyakninan sikap 

dan rasa saling menghormati harus tetap  dijaga agar tercipta 

persatuan dan kesatuan. 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
60

 

       Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial.
61

 Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, 

maknanya penelitian mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu 

kasus, kesimpulan hanya berlaku atau sebatas pada kasus tertentu saja.
62

 Studi 

kasus yang digunakan ialah tipe studi kasus intrinsik. Penelitian studi kasus 

intrinsik adalah penelitian studi kasus yang dilakukan yang pertama dan 

terakhir kali meneliti tentang suatu kasus yang khusus.
63

 Studi ini kasus ini 

dipilih peneliti karena ada minat intrinsik dan kasus ini memiliki keunikan 

serta menarik perhatian peneliti. 

       Adapun studi kasus ini dilakukan peneliti di  MA Terpadu Joyonegoro 

Desa Caluk Kecamatan Slahung dengan fokus bagaimana eksistensi Madrasah 
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ditengah masyarakat non muslim. Terutama segala upaya madrasah dalam 

menjaga eksistensinya serta bagaimana interaksi dengan masyarakat non 

muslim. 

2. Kehadiran Peneliti 

       Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafisir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
64

 

       Pada penelitian ini peneliti harus menjadi sesesorang yang responsif, 

dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan diri atas 

perluasan pengetahuan, memproses datam secepatnya, memanfaatkan 

kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan, dan 

memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan 

idiosinkratik.
65

 

       Dalam penelitian ini penelitian bersifat objektif dengan informan pada 

waktu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti hadir 

secara langsung di lingkungan MA Terpadu Joyonegoro dan masyarakat 

non muslim Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

 

3. Lokasi Penelitian 

       Penelitian akan dilaksanakan di MA Terpadu Joyonegoro Desa Caluk, 

Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di 

sini karena di Desa Caluk Kecamatan Slahung berdiri sebuah lembaga 
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pendidikan Islam di tengah masyarakat non muslim. Hal tersebut menarik 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di MA Terpadu Joyonegoro. 

 

4. Data dan Sumber Data 

       Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
66

 Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan 

sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar, 

dan bertanya.
67

  

       Sumber data catatan tertulis yaitu sumber data yang diambil peneliti 

melalui wawancara dan observasi. Sumber data tersebut meliputi kepala 

Madrasah MA Terpadu Joyonegoro beserta stakeholders madrasah, 

masyarakat non muslim Desa Caluk Kecamatan Slahung, dan dokumen 

atau buku yang relevan. 

 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 
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tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1.  Observasi 

       Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku.
68

 

Teknik yang digunakan peneliti ialah observasi non-partisipatif. 

Observasi non-partisipan merupakan teknik pengamatan yang 

mempunyai jarak antara yang diteliti dan yang meneliti.
69

 Dalam 

observasi non-partisipatin peneliti sebagai penonton atau penyaksi 

terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.
70

 Dalam 

observasi non-partisipatif peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.
71

 

       Metode ini digunakan peneliti agar memperoleh informasi 

terhadap upaya MA Terpadu Joyonegoro dalam menjaga eksistensi 

madrasah dan pola interaksi yang dibangun oleh pihak madrasah 

dengan masyarakat non muslim. 

 

 

2.  Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
72

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktrur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
73

 

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden  diberi pertanyaan 

yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
74

 

 Metode ini untuk memperoleh informasi terkait segala upaya 

madrasah dalam menjaga eksistensinya dan informasi dari masyarakat 

mengenai pola interaksi antara madrasah dengan masyarakat non 

muslim. Peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala MA 

Terpadu Joyonegoro beserta stakeholders madrasah, dan masyarakat 

non muslim Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

3.  Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan 

yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan 
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untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
75

 Dokumentasi ini dijadikan peneliti sebagai data 

pendukung dan pekengkap data selain dari wawancara. Dokumentasi 

berbentuk dokumen dan foto.  

       Peneliti mengambil mengambil hasil dokumentasi berupa 

dokumen gambaran umum MA Terpadu Joyonegoro serta pada saat 

peneliti melakukan wawancara dengan Kepala MA Terpadu 

Joyonegoro beserta stakeholders madrasah dan masyarakat non 

muslim di Desa Caluk Kecamatan Slahung. Disamping itu foto 

keadaan lingkungan madrasah dan lingkungan kondisi sosial 

masayarakat non muslim. Dokumentasi pendukung lainya ialah 

rekaman suara hasil wawancara dengan pihak madrasah dan 

masyarakat non muslim di Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

 

6. Teknik Analisis Data 

      Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.
76

 Aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
77

 

Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Hubermen. 

Ada tiga komponen dalam analisis data ini ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data 

 

a. Reduksi Data 

       Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam 

suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan.
78

 Dengan demikian data yang telah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Display Data 

       Dalam penelitian kualitatif  penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Menyajikan data dalam penelitian ini 
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bersifat teks naratif.
79

 Dalam teks naratif ini merupakan 

kemampuan peneliti dalam memproses hasil informasi yang telah 

peneliti dapatkan sehingga peneliti cenderung menyederhanakan 

informasi tersebut.  

c. Pengambilan Keputusan 

       Pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.
80

 Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan 

data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

       Dalam melakukan penelitian ini perlu adanya melakukan pengeceken 

kebenaran temuan hasil penelitian dilapangan sesuai dengan kenyataan. 

Adapun pengecekan keabsahan data yang dilakukan peneliti ialah sebagai 

berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan  

Perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang 

pernah di temui maupun yang baru, dengan perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling 
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mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi.
81

  

Dipihak lain, dimaksudkan untuk membangun kepercayaan 

para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan  para subjek 

terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
82

  

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti 

untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan 

membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu 

benar atau dipercaya atau tidak.
83

  

 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
84

 

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 
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suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan dengan kata lain bahwa 

triangulasi, peneliti dapat mengecek kembali hasil temuan 

penelitiannya di lapangan, dengan jalan membandingkannya dengan 

berbagai sumber, metode, atau teori.
85

 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan tahapan-

tahapan penelitian diantaranya adalah:
86

 

1. Tahap Pra Lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lapangan fokus penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian di MA Terpadu Joyonegoro 

Desa Caluk Kecamatan Slahung. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan, yang meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, 

menulis peristiwa-peristiwa yang diamati di MA Terpadu 

Joyonegoro dan keadaan lingkungan sosial masyarakat non muslim 

di Desa Caluk Kecamatan Slahung. 
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3. Tahap Analisis Data, yang meliputi analisis selama dan 

pengumpulan data. Penulis melakukan analisis terhadap data-data 

mengenai eksistensi madarasah di tengah komunitas non muslim 

yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum 
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1. Sejarah Berdirinya  Madrasah 

       Diawali dari kelompok Jama’ah Dzikrul Ghofilin yang merasa 

prihatin.Yang mana didalamnya sekelompok tokoh pendidik yang melihat 

generasi muslim yang ada di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo, dimana pengetahuan agama seiring dengan pertambahan waktu 

semakin berkurang. Salah satu faktor antara lain semakin Perkembangan 

IT yang pesat dan kekurangpahaman orang tua terhadap pentingnya 

pendidikan agama terhadap anak. 

Akhirnya satu tahun kemudian sepakat untuk didirikan yayasan 

pendidikan Islam Joyonegoro.Hingga tahun kedua yayasan sudah 

mempunyai 3 lembaga pendidikan formal, yaitu TA/TK (Tarbiyatul 

Athfal/Taman Kanak-kanak), MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MA 

(Madrasah Aliyah). Hingga sekarang lembaga ini sudah berjalan 5 tahun 

dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini terbukti siswa 

madrasah banyak yang dari Desa tetangga dan bahkan dari Kecamatan 

tetangga.
87

 

 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 

a. Visi Madrasah 
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Terwujudnya Insan Berkualitas Yang Berakhlakul  Karimah, 

Berprestasi, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
88

 

b. Misi Madrasah 

1) Melaksanakan pembinaan, keimanan, mental dan akhlak 

berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah 

2) Melaksanakan pembelajaran ilmu agama dan umum secara 

seimbang  

3) Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran modern  

4) Memberikan pendidikan kecakapan hidup sebagai bekal hidup 

mandiri  

5) Menanamkan Panca Jiwa (keikhlasan, Kesederhanaan, Ukhuwah 

Islamiyah, Berdikari dan Bebas) 

6) Menanamkan Jiwa Juang Fisabilillah dalam berbagai aspek 

kehidupan 

c. Tujuan Madrasah 

1) Tujuan Tahap 1 

a) Meningkatkan minat belajar peserta didik melalui proses 

kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. 

b) Meningkatkan pengamalan nilai – nilai Islam dan ukhuwah 

islamiyah di lingkungan madrasah 

c) Mewujudkan lulusan yang dapat di terima di sekolah lanjutan 

yang favorit. 
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d) Meningkatkan sarana dan prasarana (komputer, ektrakurikuler) 

e) Meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru, tenaga 

administrasi. 

f) Mewujudkan kualifikasi guru yang profesional 

2) Tujuan Tahap II  

a) Mewujudkan madrasah yang memiliki peserta didik yang 

berjiwa sosial dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. 

b) Mewujudkan madrasah yang di perhitungkan oleh masyarakat 

pada umumnya sejajar dengan sekolah menengah favorit. 

c) Mewujudkan lulusan yang kompeten di dalam bidang 

akademik dan non akademik 

3. Profil Singkat Madrasah 

a. Identitas Madrasah 

Nama Madrasah  : MA Terpadu Joyonegoro 

NSM   : 131235020054 

NPSN   : 69894344 

Status Madrasah  : Swasta 

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Joyonegoro 

No. SK Pendirian  : 2699.1/2013 

Tanggal SK Pendirian : 20 Desember 2013 

No. SK Ijin Operasional : 55/71 

Status Akreditasi  : C 

Nilai Akreditasi  : 72 
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b. Alamat madrasah 

Jalan/Kampung&RT/RW : Jl. Masjid 12 A 

Desa/Kelurahan  : Caluk 

Kecamatan  : Slahung 

Kabupaten   : Ponorogo 

Provinsi   : Jawa Timur 

Kode Pos   : 63463 

Alamat Email Madrasah : materpadujoyonegoro@gmail.com 

c. Rekening Madrasah 

Nama Bendahara BOS : Suci Nur Aalifah 

Nomor Rekening  : 1710001078438 

Nama Bank  : Mandiri 

Kantor   : Cabang Ponorogo 

d. Identitas Kepala Madrasah 

Nama Lengkap  : Admanto, S.Pd. 

Pendidikan Terakhir : S-1 

No. Hp   : 082336768872  

Status Kepegawaian : PNS 

Status Sertifikasi  : Sertifikasi
89

 

 

4. Letak Geografis Madrasah 
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       MA Terpadu Joyonegoro berada di wilayah dataran rendah, dengan 

titik koordinat lintang -8.0361226659 dan  titik koordinat bujur 

111.401233311. Madrasah juga berada di kawasan masayarakat, 

pendidikan dan perkantoran. Sebelah utara dengan pemukiman masyarakat 

non muslim, sebelah timur dengan MI Joyonegoro, sebelah selatan degan 

TA Joyonegoro, SDN I Caluk, TK Dharmawanita, dan sebelah barat kantor 

Desa Caluk. Selain itu berada di wilayah yang nyaman, asri, dan sejuk serta 

tidak ramai kendaraan di jalan raya karena berdekatan dengan area 

persawahan dan hunian yang tidak begitu padat.
90

 

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan MA Terpadu Joyonegoro 

terdiri dari 1 Kepala madarasah,4 wakil madrasah, dan 6 pendidik. Pendidik 

di MA Terpadu Joyonegoro belum PNS dan 1 pendidik yang sudah 

bersertifikasi.
91

 

6. Sarana dan Prasarana 

MA Terpadu Joyonegoro berdiri diatas tanah seluas 1.316m
2
yang 

belum sertifikat. Luas tanah tersebut hak milik sendiri seluas 956 m
2
dan 

luas tanah yang masih di sewa atau kontrak seluas 250 m
2
. Madrasah 

memiliki Ruang Kepala Madrasah, Ruang Guru, Perpustakaan, 

Laboratorium Komputer, 3 Ruang Kelas, Toilet Guru, Dan Toilet Siswa. 

Kondisi sarana dan prasarana madrasah dalam keadaan baik. Sarana 

pendukung lainnya ketersediaan listrik menggunakan PLN, dan sumber air 
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sanitasi dari air sumur, dan ketersediaan jaringan internet kualitasnya 

baik.
92

 

 

B. Data Khusus 

1. Deskripsi data tentang kiat-kiat MA Terpadu Joyonegoro Caluk, 

Slahung, Ponorogo dalam menjaga eksistensi madrasah 

Setelah peneliti melakukan penelitian di MA Terpadu Joyonegoro, 

maka peneliti dapat memaparkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan kiat-kiat MA Terpadu Joyonegoro dalam menjaga eksistensi 

madrasah, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dengan adanya 

pendidikan akan merubah yang awalnya tidak mengetahui apa-apa menjadi 

tahu. Melalui pendidikan manusia dapat bercita-cita dalam hidupnya, 

menjadikan manusia itu menjadi lebih mahir, kreatif, dan inovatif. Serta 

mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam suatu  bidang tertentu. 

Bahkan dengan adanya pendidikan manusia dapat memiliki sebuah 

keahlian dan akan menggeluti sebuah dunia profesi. Sebagai bentuk 

realisasi pendidikan tersebut, pemerintah memberikan wadah pendidikan 

melalui suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut bisa 

sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. 

Sebagai madrasah atau sekolah Islam yang baru berdiri pertama kali di 

Desa Caluk, Kecamatan Slahung ini  khususnya banyak sekali perjuangan, 
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rintangan dan hambatan dalam proses berdirinya madrasah MA Terpadu 

Joyonegoro ini. Karena madrasah ini berdiri di tengah komunitas non 

muslim. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Ibu 

Lurah Desa Caluk: 

“Masyarakat non muslim Desa Caluk sekitar 11%, mayoritas beragama 

Katolik, ada yang beragama Kristen tetapi hanya beberapa. Ada warga 

Katolik yang tinggal saling berdekatan. Di RT.01 Prambatan, disana 

warganya satu RT mayoritas beragama Katolik. Selebihnya ada satu 

atau dua rumah di wilayah Desa Caluk sini.”
93

 

 

       MA Terpadu Joyonegoro berada di wilayah dataran rendah, dengan 

titik koordinat lintang -8.0361226659 dan  titik koordinat bujur 

111.401233311. Madrasah juga berada di kawasan masayarakat, 

pendidikan dan perkantoran. Sebelah utara dengan pemukiman masyarakat 

non muslim, sebelah timur dengan MI Joyonegoro, sebelah selatan degan 

TA Joyonegoro, SDN I Caluk, TK Dharmawanita, dan sebelah barat 

kantor Desa Caluk. Selain itu berada di wilayah yang nyaman, asri, dan 

sejuk serta tidak ramai kendaraan di jalan raya karena berdekatan dengan 

area persawahan dan hunian yang tidak begitu padat.
94

 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang ada di Desa Caluk ini, 

seluruh stakeholders madrasah bekerja keras agar eksistensi madrasah 

dapat selalu terjaga. Tidak hanya sebagai wadah dalam dunia pendidikan 

saja, madrasah ini juga turut andil dalam berdakwah menyebarkan dan 

memperkuat ajaran Islam yang tercover dalam sebuah pendidikan 
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Islam.Terkait berdirinya madrasah ini banyak sekali respon dari 

masyarakat baik masyarakat muslim dan non muslim. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Admanto selaku Kepala MA Terpadu 

Joyonegoro sekaligus Kepala Yayasan Pendidikan Islam Joyonegoro 

sebagai berikut ini: 

“Pandangan dari awal sebagai suatu tuntutan kebutuhan masyarakat 

muslim di wujudkan oleh salah satu yayasan pendidikan yang ada di 

Desa Caluk. Hal ini berkaca pada diri saya sendiri dari kecil 

perkembangan pengetahuan gerakannya sangat lamban. Program-

program yang dilaksanakan oleh dewan dakwah Indonesia untuk 

pengiriman da’i tingkat keberhasian sangat kecil, karena mereka tidak 

masuk untuk berkolaborasi antara agama dengan budaya. Mereka 

mengesampingkan budaya lokal. Soalnya ibaratnya bahasa 

penyampaiaanya dengan pengertian cukup tinggi, sehingga masyarakat 

tidak mampu mencerna”
95

 
 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bu Tri selaku pendidik di MA 

Terpadu Joyonegoro, segaimana berikut:  

“Pendapat saya sangat setuju dan sangat senang sekali dengan adanya 

Madrasah Joyonegoro yang berdiri di tengah masyarakat non muslim. 

Karena berdirinya madrasah ini menjadi tantangan. Tantangannya 

kanada yang minoritas orang non muslim, jadi kita sebagai suatu yang 

mendirikan madrasah ini dan sebagai kebanggaan tersendiri dan saya 

sangat setuju sekali dengan diadakannya Yayasan Joyonegoro disini. 

Terutama dalam bidang pendidikan, sehingga kedepannya sebagai 

penyebaran pendidikan Islam di lingkungan caluk.” 

 

       Pendapat tersebut didukung dengan apa yang disampaikan oleh 

Bu Ficka selaku pendidik di MA Terpadu Joyonegoro, sebagaimana 

berikut: 

“Pandangan saya terkait beridirinya sekolah Joyonegoro di tengah 

non muslim positif-positif saja soalnya orang sini sudah biasa dengan 

orang non muslimnya sendiri. Kita sudah sama-sama toleransi jadi 

tidak ada pro-kontra atau apapun semuanya berjalan apa adanya. 
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Karena kita sudah dari dulu sudah terbiasa dengan keberagaman 

agama.”
96

 

 

Berdirinya MA Terpadu Joyonegoro ini memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan para pelajar. Bagi masyarakat yang masih awam terkait 

agama Islam akan menjadikan berdirinya madrasah ini menjadi suatu 

bentuk dakwah Islam dalam dunia pendidikan. Sehingga masyarakat yang 

muslim tidak hanya berhenti dalam sisi keagamaan saja tetapi juga 

mengarah pada pendidikan agama Islam itu sendiri. Bagi para pelajar Desa 

Caluk khususnya yang ingin bersekolah di sekolah Islam sudah tidak perlu 

jauh-jauh lagi, karena sudah ada MA Terpadu Joyonegoro sebagai wadah 

pendidikan Islam. 

Pada hari sabtu sekitar pukul 10:30 WIB siang, saya melewati sebuah 

sekolah Katolik. Sekolah tersebut ialah SMP Katolik (SMPK) yang berada 

di sebelah kanan jalan, jika kita dari arah Pacitan, dan berada di sebelah 

kiri jalan jika kita dari arah Ponorogo.
97

Dengan adanya sekolah Islam dan 

Katolik di Desa Caluk ini mendapat dukungan dari Ibu Lurah, 

sebagaimana berikut: 

“Bagus. Kita sebagai masyarakat muslim bersyukur adanya sekolah 

Islam disini. Saya juga mendukung, karena disini juga ada sekolah 

Katolik juga yakni SMP Katolik.”
98

 

 

Hal tersebut senada dengan dukungan dariIbu Liya warga Katolik, 

sebagaimana berikut: 

“Pendapat saya bagus. Jika ingin didirikan tidak apa-apa, baik-baik 

saja. Bagusnya nanti menambah pilihan sekolah untuk anak-anak 
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disini. Soalnya di sini ada sekolah Katolik. Kalau mau didirikan 

sekolah Islam juga tidak apa-apa. Malah lebih baik mbak.”
99 

 

Hal serupa disampaikan pula oleh Leo warga Katolik juga salah 

seorang pelajar SMA sebagai berikut: 

“Pandangan saya, iya bagus. Misalkan ada orang Islam yang berminat 

sekolah Islam kan bisa sekolah disitu. Kan namanaya juga sekolah 

Islam, malah lebih bagus nanti pelajaran tentang Islam lebih banyak 

di ajarkan di sekolah disitu.”
100

 

 

Pendapat diatas diperkuat dengan dukungan Mbak Puput warga 

Katolik, sebagaimana berikut: 

“Menurut saya dengan menambah sekolah itu lebih baik dengan 

beragamkan lebih toleransi juga. Disini kan ada warga yang Katolik 

dan Islam. Di Slahung juga ada sekolah Katolik juga yaitu SMP 

Katolik Slahung. Dengan adanya sekolahan ini kan ada banyak 

pilihan, tentunya lebih beragam.”
101

 
 

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nari berikut ini: 

“Iya saya setuju saja.Karena sekolah disitu masalah biaya sekolah itu 

tidak besar mbak. Juga dikasih seragam gratis. Pokoknya biaya 

sekolah tidak banyak. Seumpama orang Islam bisa sekolah disitu dan 

yang tidak mampu bisa meneruskan sekolah disitu atau bisa juga kejar 

paket C. Iya bagus malahan, malah membantu masyarakat dengan 

biaya terjangkau.”
102

 
 

Respon masyarakat menunjukkan bahwasanya berdirinya MA 

Terpadu Joyonegoro mendapat sambutan baik dan penuh dukungan dari 

masyarakat muslim sendiri maupun masyarakat non muslim. Hal ini 

didukung pula dengan pernyataan Bapak Admanto bahwasanya dukungan 

dari masyarakat non muslim tidak hanya dalam bentuk ucapan dan 
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sambutan saja tetapi juga dalam pemberian bantuan. Bapak Adamanto 

menjelaskan sebagaimana berikut: 

“Selama ini baik. Hal ini ditunjukkan dari pesan-pesan material dalam 

membangun madrasah itu lebih banyak dari non muslim, termasuk 

pasir, batu bata merah, dan lain sebagainya. Mereka secara spontan 

dan langsung, ngomomongnya ke saya dia ikut bersyukur bisa di 

dirikan sekolah Islam. Alasannya bisa menambah ramainya 

lingkungan.” 
 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Admanto, Bu Tri, Bu Darwati, 

Bu Ficka, dan masayarakat non muslim lainnya menunjukkan bahwa 

berdirinya MA Terpadu Joyonegoro tidak memberatkan atau mengganggu 

masyarakat non muslim. Mereka justru menyambut baik dan setuju bahkan 

mendukung dengan adanya madrasah ini. Oleh karena itu dapat kita 

ketahui bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat walaupun berbeda 

agama tidak harus fanatik terhadap ajaran agama masing-masing individu.  

Yang lebih penting ialah saling menjaga hubungan diantara msayarakat 

muslim dan non muslim agar tercipta kehidupan yang saling menghormati 

dan menghargai. 

Dalam proses mulai dari merintis hingga mendirikan madrasah ini 

tidak luput dengan usaha kerja keras seluruh stakeholders madrasah. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Admanto ialah: 

“Peran stakeholders dalam kegiatan kemasyarakatan sangat luar biasa 

dalam melakukan pergerakan-pergerakan sosialisasi meskipun 

sifatmya tidak formal, tetapi tetap ada pergerakan secara intens dan 

secara terprogram. Namun wajar sekali dalam kegiatan sosilaisasi 

menghadapi  hambatan dan rintangan.”
103
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Akan tetapi perjuangan seluruh stakeholders madrasah masih belum 

sempurna dan menyeluruh menjangkau seluruh masyarakat. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ibu Yuni sebagai berikut: 

“Mungkin ada, kalau sosialisasi kepada msayarakat sendiri saya 

kurang tahu. Soalnya mengurus perijinan pendirian madrasah kan 

juga melalui administrasi dari Desa juga. Pendiri madrasahnya kan 

juga menjadi salah satu perangkat desa. Jadi saya kira mungkin ada 

atau mungkin kepada masyarakat terdekat disekitar madrasah.”
104

 

 

Sebagaimana pendapat Ibu Liya warga Katolik: 

“Kalau warga sini saya kira tidak mbak, kalau warga yang dekat 

dengan sekolahan mungkin ada.”
105

 

 

 

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Maniseh: 

“Tidak tahu mbak, sepertinya belum. Kalau ke ketua RT disini 

mungkin iya mbak."
106

 

 
Menanggapi hal tersebut Bu Darwati mengungkapkan bahwasanya: 

“Madrasah di tengah non muslim itu banyak sekali tantangannya. 

Kami anggota madrasah untuk menjaga eksistensinya kita tidak lelah 

melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar menunjukkan madrasah 

lebih baik daripada sekolah umum”
107

 
 

Meskipun perjuangan dan usaha seluruh stakelolder madrasah belum 

sepenuhnya berhasil. Akan tetapi dalam menjaga eksistensi madrasah di 

tengah komunitas non muslim selalu terprogram dan terlaksana. Usaha 

tersebut dilakukan oleh pihak madrasah baik secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal hal ini ditunjukkan melalui partisipasi madrasah 
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kepada lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Admanto sebagai berikut” 

“Terkait eksistensi juga tetap kita jaga di masyarakat, setiap waktu 

kami juga memberikan pemahaman. Soalnya apa, masyarakat awam 

baik muslim dan non  muslim itu mereka tidak menganl kata 

madrasah tetapi hanya sekolah Islam. Saya tidak memprotes saya 

sikapi denga pelan tapi pasti, saya juga berusaha menjelaskan keadaan 

mereka, kaitannya dengan madrasah , madrasah itu sama dengan 

sekolah, sekolah itu ya madrasah, kata madrasah itu hanya istilah dari 

bahasa Arab.Kalau kaitannya dengan bantuan dari  non muslim itu ya 

ada, meskipun tidak terlalu besar, bagi kami besaran itu tidak penting, 

saya bersama-teman teman pengurus yayasan sangat menghargai, 

ibaratnya seutas tali menali bambu, itu bagi saya luar biasa, dan 

memang saat ini ada juga orang non muslim, mereka juga 

memberikan sumbangsih pemikiran.. Setiap saya mempunyai 

permasalahan di madrasah saya konsultasikan kepada beliau, saya 

tidak ragu, karena mereka sangat wellcome. Ya sebetulnya ada satu 

pertentangan dari sebagian teman-teman bagi saya tidak masalah ya 

mungkin saya bisa menjaga eksistensi madrasah di tengah non  

muslim. Masyarakat disini membuat seni jaranan, seni Jaran 

Thekbiasa disebutnya. Itu saya secara diam-diam dari Yayasan 

membantu seperangkat gamelan. Seni jaranan tersebut milik 

masyarat dan saya turut membidangi pendirian seni jaranan 

thektersebut. Saya lakukan itu supaya ada kerjasama, secara jangka 

pendek itu terkait pergaulan dengan masyarakat dan jangka panjang 

kaitannya dengan PPDB.”
108

 

 

Hal yang sedikit berbeda dipaparkan oleh Bu Ficka sebagai berikut: 

“Dalam menjaga eksistensi madrasah di tengah non muslim, kita 

mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak membedakan ini muslim 

itu non muslim. Kita harus benar benar menjaga toleransi,  harus 

tengok kanan dan kiri, misalkan kita mau ada acara kita harus berpikir 

bagaimana dengan yang yang non muslim atau muslim, kita harus 

benar benar memikirkan matang-matang,  dampak positif dan 

negatifnya.”
109

 

 

Secara internal dapat dilihat dari usaha para pendidik di MA Terpadu 

Joyonegoro ialah pendidikan dan pengajaran di madrasah. Karena 
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madrasah mencanangkan tujuan yang dibagi menjadi dua tahap. Tujuan 

Tahap pertama yaitu, meningkatkan minat belajar peserta didik melalui 

proses kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, 

meningkatkan pengamalan nilai – nilai islam dan ukhuwah islamiyah di 

lingkungan madrasah, mewujudkan lulusan yang dapat di terima di 

sekolah lanjutan yang favorit, meningkatkan sarana dan prasarana 

(komputer, ektrakurikuler)meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru, 

tenaga administrasi. mewujudkan kualifikasi guru yang profesional. 

Tujuan tahap kedua yaitu, mewujudkan madrasah yang memiliki peserta 

didik yang berjiwa sosial dan menguasai berbagai ilmu 

pengetahuan.mewujudkan madrasah yang di perhitungkan oleh masyarakat 

pada umumnya sejajar dengan sekolah menengah favorit.mewujudkan 

lulusan yang kompeten di dalam bidang akademik dan non akademik.
110

 

Tujuan madarsah tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan 

kemampuan siswa yang diimbangi pada kemajuan globalisasi. Sehingga 

menghasilkan output madrasah yang bagus. Secara tidak langsung dapat 

meningkatkan eksistensi madrasah di tengah komunitas non muslim. 

Sebagaimana yang diungkapakan oleh Bu Darwati sebagai Wakil Kepala 

Madrasah dalam bidang kurikulum, sebagaimana berikut: 

 “Pada siswa jenjang MA anak mulai mencari jati diri mereka masing 

masing. Kita sebagai pendidik mengajarnya harus menggunakan 

pendekatan-pendekatan apa yang sesuai dengan anak. Sehinga anak 

bisa menerima pelajaran apa yang kita ajarkan. Selain jadi guru kita 

juga bisa jadi teman.Dikelaspun kita butuh hubungan selain antara 

                                                           
110

Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 06/D/15-04/2019. 



 

77 
 

guru dengan siswa, tetapi juga sebagai teman antar teman, kadang 

sharingjuga.”
111

 
 

Begitu pula seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Tri sebagai  

berikut: 

“Sekarang kan banyak ada target yang harus di penuhi dalam muatan 

pembelajaran. Karena sekarang menggunakan kurikulum 2013.Anak 

anak di tuntut harus aktif dalam mata pelajaran. Nah untuk memenuhi 

tantangan itu Bapak Ibu Guru juga harus aktif untuk mencari 

pengalaman-pengalaman, inovasi-inovasi terbaru, tidak hanya diri 

sumber-sumber buku tetapi di internet atau sosial media untuk 

memberikan pendidikan kreatifitas-kreatifitas untuk memenuhi target-

target pada pembelajaran.”
112

 

 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Ficka 

sebagai beikut: 

“Peran saya dalam membina kemampuan anak-anak terhadap 

perkembangan globalisasi tetap mendukung dengan adanya 

perkembangan globalisasi. Hanya kita tetap mendampingi,  

merangkul dan mengawasi saja.”
113

 

 

Meskipun sedikit berbeda, akan tetapi output madrasah sudah dinilai 

masyarakat non muslim sebagai nilai plus tersendiri. Hal tersebut diakui 

oleh Ibu Maniseh warga Katolik berikut ini: 

“Fikiran saya bagus mbak,  baik baik saja. Bagus mbak juga diajari 

mandiri dulu, seperti nukang,  membuat batu bata. Membangun 

sebagian gedung sekolahan itu iya  siswa-siswanya. Pokoknya diajari 

langsung dengan terjun ke lapangan langsung, intinya praktek gitu 

mbak.”
114

 

 
Mengenai hal ini sangat memberikan pengaruh atau dampak bagi 

pendidikan di MA Terpadu Joyonegoro ini terhadap pendidikan di 
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masyarakat Desa Caluk, sebagaimana yang diungkakan oleh Bu Tri, 

berikut ini: 

“Berdampak sekali.Sekarang tahap demi tahap tidak secara langsung, masyarakat 

sudah percaya dengan pendidikan di madrasah ini.Seiring berjalannya waktu ada 

banyak siswa yang sekolah di madrasah ini, selain diluar lingkungan, diluar desa. 

Kemarin ada pindahan dari Kediri, ada juga yang dari daerah Ngrayun, Gembes,, 

Njati, Ngasinan, Munggu, danBungkal.”
115

 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Admanto, Bu Tri, Bu Darwati, 

Bu Ficka, Bu Yuni, Bu Liya, dan Bu Maniseh dapat disimpulkan bahwa 

kiat-kiat madrasah dalam menjaga eksistensinya ialah secara eksternal dan 

internal, secara eksternal dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat dengan tujuan sebagai bentuk hubungan dengan masyarakat. 

Secara internal stakeholders madrasah terus berusaha untuk meningkatkan 

eksistensinya melalui pendidikan dan pengajaran kepada siswanya. 

Meskipun masalah sosialisasi kepada masayarakat belum sepenuhnya 

berhasil sempurna. Akan tetapi ada masyarakat non muslim yang 

mendukung baik secara lisan maupun perbuatan, dengan memberikan 

dukungan dan sumbangsih dalam bentuk bantuan untuk membangun 

madarsah ini. Selain itu masayarakat non muslim sangat menyambut baik 

dengan adanya madrasah ini di Desa Caluk, karena dapat memberikan 

pilihan sekolah terhadap keberagaman agar di lingkungan di Desa Caluk 

ini. 
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2. Deskripsi data tentang pola interaksi antara MA Terpadu Joyonegoro 

Caluk, Slahung, Ponorogo dengan masyarakat non muslim 

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Sebagai makhluk sosial manusia akan beradaptasi dengan lingkungan dan 

berinteraksi dengan lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena manusia 

hidup tidak sendiri akan tetapi hidup bersam di tengah-tengah masyarakat 

dalam kesehariannya saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  Interaksi tersebut bisa dilakukan oleh 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 

kelompok. 

Demikian pula hidup dalam lingkungan yang masyarakatnya terdiri 

masyarakat muslim dan non muslim tentunya diperlukan sebuah interaksi 

yang baik. Sebagai sekolah Islam yang masih baru berdiri, maka pola 

interaksi sangat dibutuhkan oleh pihak madasah dalam memperat tali 

persaudaraan dengan sesama masyarakat walaupun berbeda keyakinan.  

Adapun pola interaksi MA Terpadu Joyonegoro yang dibentuk dengan 

masyarakat non muslim ialah sebagaiman yang diungkpakan oleh bapak 

Admanto berikut ini: 

“Iya kalau interaksi yang lebih sering secara individu. Saya  sebagai 

pengurus yayasan pada waktu berada di halaman depan kemudian ada 

non muslim yang lewat kita sapa. Jika masalah kelembagaan hanya 

pada kegiatan tertentu saja, mungkin bisa shodaqoh dan sebagainya, 

tetapi bukan zakat, akan tetapi dalam bentuk penyaluran sembako 

kepada non muslim yang tidak mampu, kami sadar jika dijadikan 

rutinitas kita masih terhambat oleh masalah dana. Jadi saat yayasan 

ada rejeki lebih bisa berbagi walaupun porsinya  sedikit. Kita pernah 

dua atau tiga kali mengadakan, tapi untuk yang kegiatan 1 dan 2 kita 

hanya sebagai penyalur saja. Waktu itu ada program dari Kementrian 
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Agama Kabupaten Ponorogo itu pernah dari lembaga itu mendapatkan 

jatah sekitar 40 paket sembako pada kegiatan HAB Kemenag pada 

tahun 2016 . Dari 40 paket sembako tersebut saya alokasikan untuk 

siswa kita mulai dari RABATA sampai MA, ada beberapa orang non 

muslim yang sangat sangat membutuhkan. Saya mengambil kebijakan 

itu untuk di ambil sebagian. Apa yang kita dapat dari Kemenag tidak 

kita kurangi isinya, ada 2 kg beras, 1 minyak, 1 kg gula dan sarung. 

Dan pada waktu Idul Adha kita juga turut berbagi daging qurban atau 

istilahnya membagikan daging kambing kepada masyarakat non 

muslim juga. Mereka juga menerima dengan baik.”116 
  

Pada waktu itu saya melewati Jalan Masjid arah menuju madrasah, 

terlihat ada warga non muslim yang lewat dari arah utara dan melewati 

depan madrasah dengan sepeda motor, secara langsung mereka menyapa 

dan begitu sebaliknya dengan Bapak/Ibu guru.
117

 Kemudian pendapat 

Bapak Admanto diperkuat dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu maniseh 

sebagaimana berikut: 

“Hubungannya Baik. Gurunya ramah-ramah,  kalau jalan jalan pas 

waktu  olahraga,  pernah mampir ke rumah saya.juga melihat 

kambing. Selain itu guru-gurunya juga menyapa kalau saya mengantar 

anak saya ke sekolah di SDN I Caluk.Baik mbak semuanya kami juga 

saling menyapa tidak membedakan siapa yang harus disapa, semuanya 

sama.”
118

 
 

Sebagaimana yang diungkapkan olehBu Tri berikut ini: 

“Saling menghormati. Bila ada kegiatan di lingkungan, atau 

peringatan apa kita harus saling menghormati, atau gotong royong, 

kerja bakti kita bisa ikut bersama. Kalau kegiatan agama kita saling 

menghormati.Kalau komunikasi kita jaga kerukunan. Antar 

masyarakat muslim dan non muslim bisa hormat-menghormati 

kerjasama agar guyub rukun antara yayasan sini dengan  

lingkunganmasyarakat.”
119
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 Ketika hidup berdampingan dengan masayarakat non muslim harus 

berhat-hati dalam setiap tindak tanduk ketika berinteraksi dengan mereka. 

Sikap saling menghormati, berkata sopan, saling terbuka, saling menyapa 

kepada masyarakat, baik muslim dan non muslim harus tetap dijaga. 

Karena, sebagai bentuk penghormatan kepada manusia.Dalam kehidupan 

bermasyarakat masalah perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi 

penghalang bagi kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

masyarakat.Oleh sebab itu rasa saling menghormati, sopan santun dalam 

berkomunikasi dan sikap hati-hati dalam tindak tanduk harus benar-benar 

dipegang teguh oleh masnusia. Sebagaimana penjelasan Ibu Ficka sebagai 

berikut: 

 “Membangun interaksi dan komunikasi dengan tolong menolong. 

Seperti bakti sosial lah, tapi kita tidak hanya kepada orang-orang 

muslim saja,  tetapi kita juga kepada orang non muslim juga. Mungkin 

dari situ kita dapat membangun komunikasi dengan mereka dan 

selayaknya kita bertegur sapa mungkin kalau ada yang lewat.  Kadang 

ya di belakang kita ada hewan seperti anjing, kita kebanyakan  

masyarakat non muslim ada anjing-anjingnya. Jadi kita ya biasa saja 

tidak harus mengatakan oh itu orang non muslim,  itu najis atau yang 

gimanalah. Jadi,  interaksi dengan masyarakat non muslim benar-

benar baiklah seperti sesama tetangga kita ajalah.”
120

 
 

Adapun pendapat Bu Ficka diatas diperkuat oleh Leo sebagaimana 

berikut: 

“Kalau saat kerja bakti di sepanjang jalan depan sekolah dan jalan 

menuju RT sini. Dulu membangun jalan didepan sekolah menuju 

rumah-rumah warga non muslim disini. Semua turut ikut membangun 

jalan. Semuanya gotong royong dan saling membantu. Tidak 

membedakan warga Islam atau Katolik.”
121
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Dengan saling tolong menolong dapat meringankan pekerjaan. 

Terutama itu adalah kegiatah bersama dengan masyarkat dan jalan yang 

dibangun diatas juga sebagai sarana infrastruktur jalan untuk menuju 

pemukiman warga non muslim. Disampuing itu jalan yangdibanun 

tersebut berada tepat di depan gedung madrasah. Setiap harinya 

masayarakat non muslim selalu lalu lalang melewati jalan tersebut 

sekaligus melewati madrasah Joyonegoro. Sebagai makhluk sosial yang 

baik harus saling membantu dan meringankan beban masyaarakat yang 

lain.  

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan olehBu Darwati berikut 

ini: 

“Kita mengadakan kegiatan seperti mengajak masyarakat non muslim 

seperti kegiatan perpisahan sekolahan. Kegiatan itu tidak terfokus 

pada kegiatan keagamaan.Dalam kegiatan perpisahan tersebut 

madrasah juga mengundang dan melibatkan masyarakat, tidak hanya 

masyarakat muslim tetapi masyarakat non muslim juga.”
122

 
 

Pendapat Bu Darwati diatas diperkuat dengan apa yang diungkapkan 

oleh Ibu Liya sebagaimana berikut: 

“Hubungannya baik. Misalkan kalau di sekolah ada kegiatan atau 

acara, lingkungan disini dikasih tahu.  Seperti kegiatan perpisahan, 

juga melibatkan lingkungan juga. Warga sini itu menganggapIslam 

dan non Islam itu sama, perbedaan  tidak penah terjadi keributan. 

Malah kami pernah diberi daging qurban sama pihak sekolah 

Joyonegoro. Iya kami menerima saja. Kami malah senang dengan 

berterimakasih. Dulu pernah mbak selain mmeberi daging, warga 

yang kurang mampu mendapatbantuan sembako. Bantuan itu ya dari 

sekolah Joyonegoro. Bagi saya malah bagus, saling membantu 

masyarakat walaupun berbeda agama.” 
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Dari hasil wawancara dengan Bapak Admanto, Ibu Tri, Ibu Ficka, dan 

Ibu Darwati dan masyarakat Katolik dapat disimpulkan bahwa pola 

interaksi yang dibangun oleh madrasah ialah secara individu. Interaksi 

tersebut diwujudkan dalam bentuk saling menghormati sesama, saling 

tolong-menolong, melibatkan masyarakat non muslim dalam kegiatan 

madrasah. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi 

perbedaan-perbedaan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

sesama masyarakat muslim  dan non muslim. 

Hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan 

keyakinan sangat diperlukan untuk sikap bertoleransi antar sesama umat 

beragama.Toleransi merupakan sikap dasar dalam melakukan interaksi 

dengan masyarakat.  Menjadi sikap dasar karena dengan bertoleransi kita 

menerima kelebihan dan kekurangan orang lain tanpa ada unsur 

membedakan dengan apa yang kita miliki. Dengan sikap bertoleransiakan 

memudahkan kita dalam beraktifitas, bekerjasama, berkomunikasi dengan 

sesama umat muslim dan non muslim. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bu Darwati selaku waka kurikulum: 

 “Sejauh ini menurut saya sudah. Menurut penilaian saya dari awal 

sampai saat ini sudah ada banyak perbedaan dan Insyaallah 

masyarakat non muslim sudah menerima.”
123

 

 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tri 

sebagaimana berikut: 

“Toleransi ada, sangat terasa. Mereka yang nonmuslim juga 

menghormati sekolah yang didirikan disini dia juga respon. Banyak 
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juga yang dari SMP Katolik siswanya juga banyak yang muslim. Jadi 

kita pembelajarannya walaupun non muslim bila dia mau masuk ya 

tidak apa apa. Jika pembelajaran agama biar dia belajar sendiri, 

seperti juga di SMPK, juga demikian siswa muslim juga di carikan 

guru muslim, kecuali pelajarannya umum yang campur. Kalau 

agama, tetap diberikan sesuai kepercayaan dankeyakinan.”
124

 
 

Sebagai lembaga pendidikan yang masih baru berdiri di MA Terpadu 

Joyonegoro apabila dalam suatu kegiatan madrasah selalu melibatkan 

masyarakat non muslim. Kegiatan tersebut hanya sebatas kegiatan sekolah 

saja bukan kegiatan keagamaan.Hal ini dilakukan madrasah agar 

memperkuat nilai eksistensi madrasah utamanya pada nilai toleransi 

sesama umat beragama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ficka 

sebagaimana berikut: 

“Kalau setahu saya sudah. Hubungan madrasah dengan masyarakat 

non muslim sudah menunjukkan nilai toleransi. Buktinya gini,  kan 

saya juga orang sini, merekapun juga tahu kalau saya juga mengajar di 

MA Joyonegoro, Oke-oke saja fine-fine saja walaupun mereka adalah 

non muslim. Dengan masyarakat non muslim hubungannya berjalalan 

baik, dan selama saya tinggal disini saya tidak pernah mendengar a-i-

u-e-o semuanya baik-baik saja.”
125

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Mbak Puput berikut ini: 

“Nilai toleransi disini saya melihat tidak ada perbedaan semuanya 

sama. Jadi tidak ada yang apa dominan apa. Masyarakat disini juga 

ada yang diberi bantuan sama sekolah. Orang sekolahan pernah 

memberi sembako, terus kalau ada hari raya mereka orang Islam yang 

ada menyembelih kambing itu, masyarakat disini juga diberi. Tidak 

ada penolakan atau bagaimana kami juga senang dan mengucapkan 

terimakasih. Jadi kita itu semuanya sama mbak, meskipun di 

lingkungan sini berbeda agama.”
126
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Ungkapan diatas seperti halnya dengan paparanIbu Nari sebagai 

berikut: 

“Sudah mbak. Sekolahan disitu kanjuga mempunyai grup reog. Pernah 

juga sekolahan Joyonegoro mengadakan pertunjukan reog, ada reog 

besar dan reog mini. Kami warga non muslim juga turut menyaksikan 

mbak. Karena reog juga kesenian Ponorogo. Meskipun yang 

menyelenggarakan dari sekolah Islam, kami tidak mempermasalahkan 

itu. Intinya kami disini tidak membeda-medakan walaupun berbeda 

agama. Pernah juga pas waktu hari rayanya orang Islam, sekolah 

Joyonegoro juga pernah membagikan daging kambing kepada 

masyarakat disini.”
127

 

 

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu liya berikut ini: 

“Sudah mbak, soalnya yang mengelola orangnya juga baik, kenal juga 

sama orang sini baik juga hubungannya dengan orang sini. Karena 

beliau juga sebagai perangkat desa sebagai  orang penting juga 

sebagai Kepala Dusun.”
128

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darwati, Ibu Tri, Ibu Ficka, 

Mbak Puput, Ibu Nari, dan Ibu Liya dapat disimpulkan bahwa hubungan 

madrasah dengan masyarakat non muslim baik-baik saja, tidak ada 

pertentantangan, keributan, bahkan saling fanatik atau membeda-bedakan 

antar umat beragama. Justru hubungan madrasah denga non muslim sangat 

baik. Hal tersebut bisa kita lihat banhawasnya ketika madrasah 

menyelenggarakan suartu kegiatan juga turut melibatkan masyarakat non 

muslim. Masyarakat non muslim pun juga menyambut dengan senang hati 

dan menerima. 

Sebagai lembaga pendidikan yang masih baru berdiri dan baru 

mendapatkan SK Ijin Operasional pada tanggal 20 Desember 2013 dengan 
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Nomor SK Pendirian 2699.1/2013.
129

 MA Terpadu Joyonegoro masih 

memiliki banyak kekurangan, baik secara PPDB yang masih sedikit, 

tenaga pendidik yang masih sedikit, saranan prasarana, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut masih dalam proses dan bertahap. Seiring 

berjalannya waktu MA Terpadu Joyonegoro semakin baik dan 

berkembang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tri berikut ini: 

“Harapan saya di madrasah ini bisa berkembang bisa diterima di 

masyarakat dan bisa membawa anak anak untuk sukses di kemudian 

hari tidak dalam bidang pendidikan, tetapi juga kreatifitas anak-anak 

bisa diterima di masyrakat, bisa mencari pekerjaan, bisa melanjutkan 

kuliah yang  ingin kuliah. Harapannya bagi masyarakat non muslim 

untuk saling mendukung, dengan  berdirinya madrasah disini, 

salingtoleran.”
130 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Liya sebagai berikut: 

“Harapannya semoga sukses, lancar dan muridnya tambah banyak. 

Kami mendukung saja, walaupun kami non muslim kami tetap 

mendukung saja mbak. Saya tidak pernah mendengar ada warga yang 

mengeluh kalau berdiri sekolah Islam.”
131

 

 

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Leo brikut ini: 

“Semoga muridnya semakin tahun semakin bertambah. Karena masih 

ada anak yang belum bisa sekolah disitu.Mungkin anak yang 

keluarganya kurang mampu juga bisa sekolah disitu. Kemudian sarana 

dan fasilitas di sekolah tersebut bisa bertambah juga.”
132

 

 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Ficka 

sebagaimana berikut: 

“Harapan saya terhadap MA Joyonegoro yamaju terus banyak 

peminatnya.  Karenaapa,  kita itu disini bukan menjatuhkan orang-

orang non muslim itu bukan. Tetapi kita sebagai sarana sebagai wadah 
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kepada anak-anak yang ingin menempuh pendidikan agama.  Bukan 

untuk menjadikan muslim atau non muslim. Semoga masyarakat bisa 

memahami tujuan dan visi misi kita.”
133 

 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Nari berikut ini: 

“Semoga sekolah Joyonegoro tambah sukses. Muridnya tambah 

banyak dan maju. Yang terpenting kita saling menjaga toleransi dan 

saling menghormati sagu sama lain.”
134

 

 

Hal senada juga dipaparkan oleh Ibu Yuni selaku Ibu Lurah Desa 

Caluk sebagaimana berikut: 

“Harapannya sekolah Islam yang berdiri dekat dengan kalangan non 

muslimnya mudah-mudahan bisa membawa lebih baik untuk mereka 

yang khususnya orang-orang Islam yang bisa meningkatkan 

pendidikan yang lebih berkualitas seperti sekolah-sekolah agama 

Islam yang lain.”
135

 

 

Lain pula dengan yang disampaikan oleh Bu Darwati sebagaimana 

berikut:  

“Tentu sebagai orang yang ada di madrasah ini, berharap MA 

Joyonegoro disini kedepannya menjadi lebih maju dan lebih baik 

secara kualitasnya maupun kuantitasnya.”
136

 

 

Pernyataan diatas dikuatkan oleh ulasan dari Mbak Puput sebagai 

berikut: 

“Harapannya, semoga berkembang. Kan kalau ada sekolah Katolik 

dan sekolah Islam sama-sama berkembang kan bagus. Anak-anak 

disini kalau ingin sekolah di SMP Katoik atau di sekolah Joyonegoro 

akan lebih senang dan orang tua pasti akan percaya dengan pendidikan 

anak-anaknya yang berskolah di sekolah tersebuat, baik di SMP 

Katolik atau di sekolah Joyonegoro.”
137
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Berdasarkan pendapat dari Ibu Tri, Ibu Darwati, Ibu Ficka, Ibu Liya, 

Ibu Nari, Leo, Ibu Yuni, dan Mbak Puput dapat disimpulkan bahwasanya 

harapan-harapan beliau sangat konstruktif sekali terhadap kemajuan dan 

perkembangan MA Terpadu Joyonegoro. Meskipun masih berstatus 

madrasah swasta dan masih memiliki murid yang tidak begitu banyak, 

akan tetapi secara terus-menerus selalu bertambah setiap tahun ajaran 

baru. Bahkan ada juga yang dari pindahan daerah lain atau sekolah lain. 

Maka dari itu MA Terpadu Joyonegoro seiring berjalannya waktu akan 

lebih dikenal oleh masyatakat luas dan dapat menjadi sekolah Islam yang 

favorit, khususnya di lingkungan Desa Caluk, Kecamatan Slahung ini 

yang mana sebagian masyarakatnya ada non muslimnya. 
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 BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Kiat-Kiat MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo dalam 

Menjaga Eksistensi Madrasah 

       Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran tentang ilmu 

pengetahuan dan keterampilan manusia untuk terus diasah sesuai skill, 

bakat, dan minatnya. Dalam proses pembelajaran, manusia akan mulai 

belajar dari apa yang belum ia ketahui, dari proses itu manusia akan 

memiliki ketajaman pemikiran dalam studi ilmu. Ia akan melakukan 

sebuah penelitian, yang mana penelitian tersebut menjadi sebuah 

penemuan atau menjawab problematika di masyarakat. Pada hakikatnya 

pendidikan menjadikan manusia pada suatu proses pemahaman terhadap 

sesuatu agar manusia dapat berfikir kritis dan analitis. 

       Pendidikan manusia berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan 

yang terakhir di masyarakat. Di dalam keluarga manusia mendapatkan 

pendidikan sejak dalam kandungan hingga tiba waktunya bersekolah pada 

umur 4 atau 5 tahun pada pendidikan TK atau PAUD (Taman Kanak-

kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini). Selanjutnya pendidikan di 

sekolah ialah pendidikan yang kedua. Lain halnya pendidikan di sekolah, 

mereka akan belajar dengan Bapak Ibu Guru dan akan diajari tentang mata 

pelajaran dasar hingga mata pelajaran umum bahkan mata pelajaran 
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khusus. Adapun pendidikan di sekolah lebih berbasis pada teori. 

Sedangkan pendidikan di masyarakat manusia akan secara langsung terjun 

di dunia masyarakat. Ia akan secara langsung  berinteraksi, beraktifitas, 

dan bersosialisasi dengan beragam masyarakat. Manusia akan melawati 

dan mengalami seleksi alam kehidupan di tengah masyarakat. 

       Penduduk di negara Indonesia sangat beragam sekali. Keberagaman 

tersebut meliputi agama, suku, rasa, budaya, dan bahasa. Dengan 

keragaman tersebut kita sebagai manusia harus menyikapi dengan positif 

tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Diperkuat pula oleh ulasan yang 

disampaikan Ibu Yuni selaku Ibu Lurah Desa Caluk bahwasanya, 

masyarakat Desa Caluk ada yang non muslim sekitar 11%, selebihnya 

masyarakat muslim.
138

 Hal ini berarti bahwa keberagaman masyarakat 

sangat mengakar di tanah ibu pertiwi ini. Hidup dalam satu wilayah yang 

sama, berbahasa yang sama bahasa Jawa, kebudayaan yang sama, hanya 

agama yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan tidak harus berada pada 

lingkungan yang berbeda bahkan disendirikan itu tidak boleh. Dengan 

adanya perbedaan tersebut justru akan menambah rasa persatuan antar 

masyarakat Desa Caluk. Walaupun memiliki perbedaan keyakinan yang 

berbeda di lingkungan masyarakat, mereka tidak meiliki rasa fanatik 

terhadap agama masing-masing. Mereka justru bersikap biasa saja dan 

menghormati terhadap satu sama lain. 
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       Di desa Caluk ini berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam yaitu 

Madrasah. Madrasah ini berdiri tahun 2013, bisa dikatakan masih empat 

tahun berdiri. Bibit pendirian madrasah ini diprakarsai oleh Bapak 

Admanto selaku pendiri Yayasan Pendidikan Islam Joyonegoro. Yayasan 

ini menanungi tiga lembaga pendidikan yakni, TA Joyonegoro, MI 

Terpadu Joyonegoro, dan MA Terpadu Joyonegoro. Madrasah ini 

didirikan karena pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah 

Indonesia di Desa Caluk sangat lamban. Dalam dakwahnya mereka sangat 

mengesampingkan budaya lokal. Sehingga masyarakat masih sulit 

menerima ajaran dakwah tersebut. Para da’i  dalam penyampaian 

dakwahnya sangat murni ajaran Islam, tetapi tidak berkolaborasi dnegan 

budaya masyarakat. Sehingga tingkat keberhasilan dakwah para da’i 

sangat kecil. 

       Hal ini sebagaimana apa yang diungkapakan oleh Ibu Darwati 

bahwasanya madrasah itu lebih baik daripada sekolah umum biasanya.
139

 

menurut pendapat Ibu Tri bahwasanya berdirinya madrasah ini 

kedepannya sebagai penyebarab pendidikan Islam di lingkungan Caluk.
140

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Umar Sidiq dalam bukunya, menurut 

menurut Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir salah satu poin latar belakang 

berdirinya madrasah yaitu pengejawantahan dan realisasi dari 

pembaharuan sistem pendidikan Islam.
141
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       Sebagai masyarakat Desa Caluk yang berada di sebelah selatan 

Kabupaten Ponorogo, yang mana hampir berbatasan dengan wilayah 

Pacitan tingkat pengetahuan keagamaan masyarakat bisa dikatakan masih 

minim. Maka dari itu,  berkaca dari pergerakan dakwah Indonesia yang 

masih lamban dan kurang berhasil. Bapak Admanto mulai merintis dan 

mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan Islam. Tujuan pendirian yayasan 

tersebut ialah untuk sarana dakwah Islam yang tercover pada lembaga 

pendidikan Islam serta menjembatani para pelajar yang ingin bersekolah 

Islam di wilayah Desa Caluk. Dalam pembelajaran di madrasah tersebut 

juga memberikan materi pelajaran agama Islam juga. Meskipun di desa 

Caluk ada SMP Katolik, hal tersebut masih sangat kurang terhadap materi 

pelajaran agama, hanya pelajaran umum saja yang akan didapat. Madrasah 

dan sekolah itu sama saja, hanya yang membedakan ialah kalau madrasah 

memberikan pelajaran agama lebih banyak dan intens dibandingkan di 

sekolah umum.  

       Berdasarkan paparan diatas bahwasanya MA Terpadu Joyonegoro 

didirikan sebagai bentuk dakwah untuk mengajarkan ajaran Islam dalam 

lembaga pendidikan. Sehingga siswa yang bersekolah di madrasah akan 

mendapat pengetahuan tentang agama yang lebih. Siswa-siswi madrasah 

akan menjadi generasi penerus bangsa terutama generasi pelajar muslim di 

Desa Caluk. Lambat laun perkembangan madrasah akan semakin baik dan 

maju dan siswanya juga akan bertambah banyak. Sehingga ibarat dalam 

pergerakan dakwah sudah memiliki jama’ah yang semakin banyak pula. 
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       Terkait dengan pendirian madrasah ini respon masyarakat sangat 

beragam. Mulai dari respon tokoh masyarakat Desa Caluk yakni Ibu 

Lurah, stakeholders madrasah, dan masyarakat non muslim khususnya. 

Ibu Lurah merasa senang dan mendukung dengan berdirinya madarsah ini. 

Karena di wilayah Caluk sendiri juga ada sekolah Katolik, sehingga bisa 

lebih beragam. Seluruh stakeholders madrasah sangat setuju dan sebagai 

bentuk nilai perjuangan dalam mengajarkan ajaran Islam dan sebagai nilai 

kebanggaan tersendiri. Karena dapat mendirikan sekolah Islam meskipun 

lokasinya berdekatan dengan masyarakat non muslim. Respon dari 

masyarakat non muslim sangat meyambut dengan baik, mendukung, dan 

menghormati.  

      Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan 

tempat (zharaf makan) dari akar kata “darasa”.  Secara harfiah 

“madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat 

untuk memberikan pelajaran”. Dari akar kata “darasa” juga bisa 

diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” 

atau “tempat belajar”.
142

 Penggunaan istilah madrasah yang menunjuk 

pada lembaga pendidikan. Dalam praktiknya madrasah mengajarkan ilmu 

keagamaan, juga mengajarkan ilmu-ilmu yang di ajarkan di sekolah 

umum.
143

  

       Masyarakat non muslim tidak begitu faham dan mengerti makna 

madrasah. Mereka hanya mengerti itu adalah sekolah Islam. Meskipun 
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demikian tidak mempengaruhi status madrasah, hanya penyebutan kata 

saja yang berbeda. Jadi tidak menjadi masalah meskipun dengan 

perbedaan istilah penyebutan saja. Hal ini ditunjukkan dengan ada banyak 

pilihan sekolah bagi anak-anak di desa Caluk yang ingin melanjutkan 

sekolah. Dengan dukungan dan respon positif tersebut dari masyarakat 

maka sudah jelas bahwasanya masyarakat tidak merasa terganggu dengan 

adanya sekolah Islam ditengah masyarakat non muslim. Meskipun begitu 

madrasah sudah mulai dikenal masyarakat terutama masyarakat non 

muslim sehingga eksistensi MA Terpadu Joyonegoro di tengah komunitas 

non muslim sudah bagus dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat 

dan masyarakat non mulsim tadi.  

       Seiring perkembangan zaman globalisasi, pihak madrasah harus 

meningkatkan kualitas madrasah. Pekembangan zaman yang diiringi 

dengan pesatnya perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

terkait model pembelajaranpun juga ikut mengalami dampak perubahan 

pula. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagai cara untuk 

meningkatkan dan menjaga eksistensi madrasah agar tetap terjaga dengan 

baik di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat non muslim. 

       Menanggapi hal tersebut madrasah harus melakukan sebuah 

pembaharuan sebagai bentuk upaya meningktakan kualitas madrasah. 

Salah satunya ialah peran pendidik di MA Terpadu Joyonegoro yang 

sudah berdaptasi dalam penerapan sistem pembelajaran yang sesuai 

standart Nasional yakni mengguakan kurikulum 2013. Hal tersebut 
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diungkapkan oleh Ibu Tri bahwasanya, sekarang sudah mengacu 

kurikulum 2013, anak-anak dituntut harus aktif yang mana banyak sekali 

target-target yang harus dicapai  dalam proses pembelajaran tersebut. 

Selain itu Bapak Ibu Guru dituntut harus aktif mencari inovasi-inovasi 

terbaru dalam mengajar di sosial media. Hal tersebut dilakukan agar 

mencapai target-target pada pembelajaran.
144

 

       Adapun kiat-kiat menjaga eksistensi madrasah meliputi bidang-bidang 

peningkatan pendidikan yang mencakup (1) peningkatan mutu pendidikan 

pada madrasah meliputi bidang kurikulum, buku-buku pelajaran, alat-alat 

pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya, serta 

pengajaran; (2) untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan 

umum pada Madrasah ditentukan agar madarsah menyesuaikan pelajaran 

umum yang diberikan setiap tahun disemua tingkat, seperti pada mata 

pelajaran umum Madrasah Aliyah sama dengan standard pengetahuan 

pada Sekolah Menengah Atas.
145

 

       Sebagai pendidik di MA Terpadu Joyonegoro juga turut andil dalam 

meningkatkan kualitas madrasah dalam aspek internal di dalam lembaga 

kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Siswa-siswa yang sudah lulus 

nantinya juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan madrasah dalam 

mendidik dan membimbing siswa. Tolak ukur tersebut akan dijadikan 

tombak madrasah kepada masyarakat, bahwasanya madrasah juga sama 

dengan sekolah umum lainnya, terlebih ada nilai plus tersendiri bagi yang 
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muslim karena mendapat ilmu pendidikan agama yang lebih banyak 

dibandingkan di sekolah umum. Selain itu juga akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di MA 

Terpadu Joyonegoro. 

       Kaitannya dengan perkembangan teknologi pada arus globalisasi 

tentunya semua anak sudah mengerti dan faham terkait internet ataupun 

sosial media. Pengguna internet juga tidak memandang usia, anak kecil, 

remaja, bahkan orang dewasapun juga turut memanfaatkan perubahan ini. 

Untuk itu sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pendidikan anak-

anak, terutama guru dalam mendidik siswa harus lebih mengawasi dan 

mendampingi. Dalam kegiatan pembelajaranpun anak-anak sudah di tuntut 

aktif untuk dalam mencari ilmu pengetahuan, terlebih jika mengaksaes 

internet. Maka dari itu pengawasan guru sangat diperlukan. 

       Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat non muslim, 

mereka juga sudah memberi dukungan dan respon positif tentang adanya 

sekolah Islam di Desa Caluk. Yang menjadi poin penting untuk menjaga 

eksistensi madarsah ialah terakit perkembangan madrasah itu sendiri, hal 

ini akan mengiringi tingkat kualitas madrasah menjadi lebih bagus lagi dan 

masyarakat akan lebih mengenal lagi dengan MA Terpadu Joyonegoro. 

        

      Institusi madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang paling 

ideal dan yang paling sesuai dengan misi pendidikan yang dituangkan 

dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk menciptakan manusia 
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yang berpendidikan dan berketuhanan Yang Maha Esa.
146

 Pada abad ke-

21, madrasah di Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Dengan kata 

lain, madrasah akan berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit. Dilema dan 

pilihan-pilihan sulit yang dihadapi madrasah banyak berkaitan dengan 

dengan perkembangan internal madarsah.
147

  

       Dari keterangan diatas peneliti dapat menganalisa bahwa eksistensi 

madrasah di tengah komunitas non muslim ini menghadapi banyak 

tantangan dan hambatan akan tetapi mendapat sambutan yang baik dari 

pihak madrasah sendiri, Ibu Lurah Desa Caluk, masyarakat non muslim 

khususnya. Berdirinya madrasah ini mendapat sambutan yang baik dan 

mendapat dukungan pula dari berbagai pihak. Karena dengan adanya 

madrasah ini dapat menambah keragaman juga, terutama pada lembaga 

pendidikan dan juga mengimbagi adanya SMP Katolik di Desa Caluk ini. 

Hal ini tidak menjadi perdebatan sama sekali, karena masyarakat non 

muslim juga turut mendukung, karena lebih beragam dan memberikan 

pilihan sekolah bagi anak-anak di Desa Caluk ini.  

       Terkait dengan kiat-kiat menjaga eksistensi madrasah ialah, yang 

pertama dalam hal pembelajaran, pendidik di madarsah disini sudah 

menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang baru yakni kurikulum 

2013. Hal ini dilakukan agar dapat mendongkrak kemampuan siswa dala 

belajar sesuai target yang ada dan menuntut pendidik disini juga turut 

berinovasi dalam pembelajaran di era digital seperti ini dengan 
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memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran sebagi penunjang ilmu 

pengetahuan. Yang kedua, pihak madrasah juga melakukan kontak 

pergaulan dengan masyarakat dengan cara turut andil dan membantu 

keseneian jaran thek yang di masyarakat. Hal ini dilakukan madrasah 

sebagi bentuk pergaulan dengan masyarakat dan bentuk sosialisasi kepada 

masyarakat tentang madarasah ini, yang mana kaitannya dengna PPDB 

(Penerimaan Peserta Didik Baru). 

 

B. Pola Interaksi MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo 

dengan Masyarakat Non Muslim 

       Manusia sebagai makhluk individu merupakan pribadi manusia itu 

sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial ialah pribadi yang berhubungan 

secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam kehidupannya manusia 

hidup saling membutuhkan diantara mansuia yang lain. Maka dari itu 

manusia selalu menjalin komunikasi dan interaksi dalam aktivitas 

pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia yang hidup secara 

bersama-sama bisa kita sebut dengan masyarakat. 

      Menurut pendapat Ibu Yuni selaku Ibu Lurah Desa Caluk jumlah 

masyarakat non muslim Desa Caluk sekitar 20%, mayoritas beragama 

Katolik, ada yang beragama Kristen tetapi hanya beberapa. Ada warga 

Katolik yang tinggal saling berdekatan. Di RT.01 Prambatan, disana 

warganya satu RT mayoritas beragama Katolik. Selebihnya ada satu atau 
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dua rumah di wilayah Desa Caluk sini.
148

 Keberagaman keyakinan 

masyarkatak Desa Caluk juga didukung dengan adanya keragaman 

lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut ialah SMP Katolik. 

SMP Katolik ini berada di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Ponorogo-

Pacitan, sekitar 50 meter dari batas wilayah masuk Desa Caluk. Disamping 

sekolah tersebut ada Gereja Katolik.
149

 

       Manusia adalah makhluk dwi tunggal yang terdiri atas jasmaniah dan 

rokhaniah. Unsur rokhaniahnya masih mencakup dua segi kejiwaan lagi, 

yaitu hakikat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan satu 

hakikat lagi, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain 

ialah hakikat sebagai makhluk susila dan mak hluk ber-ketuhanan.
150

 Al-

Qur’an memerintahkan kaum muslimin berbuat  baik dan adil terhadap 

orang-orang non muslim. Mereka tetap mendapat tempat  untuk hidup 

ditengah masyarakat  muslim. Bahkan tidak boleh berbuat zhalim 

sekalipun kepada non Muslim.
151

 Menurut tafsir al-Misbah penggalan 

pertama ayat pertama surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah 

pengantar untuk menegaskan bahawa semua manusia derajat 

kemanusiaannya sama di sisi Allah Swt., tidak ada perbedaan antara satu 

suku dengan suku yang lain.
152
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       Penduduk di Desa Caluk memang beragam dalam hal kepercayaan 

atau keyakinan dalam beragama. Keragaman masyarakat terbukti 

bahwasanya terdapat masyarakat muslim dan non muslim. Walaupun porsi 

masyarakat non muslim lebih sedikit dengan perbandingan masyarakat 

muslim dan non muslim ialah  1:5. Hal ini tidak menjadikan adanya 

diskriminasi atau pengucilan bahkan pengecualian dalam pergaulan 

kehidupan. Masyarakat muslim dan non muslim hidup bersama-sama dan 

saling menghormati. Salah satunya ialah masyarakat non muslim identik 

memelihara anjing di rumah dan masyarakat muslim tidak memelihara 

anjing. Menurut masyarakat non muslim dijadikan sebagai mediator 

keamanan di rumah dan masyarakat muslim juga tidak 

mempermasalahkan hal tersebut, meskipun orang muslim percaya 

bahwasanya air liur anjing itu najis. Orang muslim juga tidak menyerang 

atau memprotes tentang keberadaan anjing tersebut. Semua berjalan  baik-

baik saja tanpa ada pembeda-bedaan, hidup bersama-sama dalam suatu 

wilayah dan saling menghormati dan menjaga kerukunan. Disamping itu 

juga ada SMP Katolik yang berdekatan dengan Gereja di Desa Caluk. Hal 

ini tidak menyurutkan semangat stakeholders MA Terpadu Joyonegoro 

dalam membangun madrasah. Bahkan keragaman lembaga pendidikan 

disini akan menjadi pilihan bagi anak-anak di Caluk. Walaupun anak yang 

bergama Islam sekolah di SMP Katolik juga diperbolehkan saja. Akan 

tetapi, jika mata pelajharan umum saja, kalau mata pelajaran agama 
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mereka diperkenankan belajar sendiri atau belajar di luar kelas atau 

dicarikan guru agama sendiri. 

       Dalam kehidupan sehari-hari pergaulan dengan masyarakat muslim 

dan muslim  itu penting. Dalam pergaulan sehari-hari antar masyarakat 

akan muncul komunikasi dan aktivitas-aktivitas antar individu untuk 

berinteraksi. Dalam interaksi disini mereka saling membutuhkan satu sama 

lain. Selain itu dengan adaya interaksi dapat menjalin kebersamaan dan 

kerukunan antar sesama masayarakat, demi tercapainya kehidupan 

bermasyarakat yang penuh persatuan dan perdamaian. Sebagaimana yang 

ada dalam dasar negara Indonesia pada Pancasila sila ke tiga yang 

berbunyi “Persatuan Indonesia”. Interaksi manusia baik muslim dengan 

non muslim merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila sila ke tiga. 

       Pola interaksi MA Terpadu Joyonegoro dengan masyarakat non 

muslim sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Admanto ialah 

pola interaksi lebih sering secara individu. Dengan saling menyapa 

masyarakat non muslim ketika lewat atau bertemu dengan mereka. Jika 

secara kelembagaan dengan memberikan bantuan bantuan kepada 

masyarakat non muslim yang tidak mampu, baik itu shodaqoh dalam 

bentuk sembako atau daging qurban.
153

 Hal ini juga senada dengan yang 

diungkapkan oleh Mbak Puput bahwasanya masyarakat disini juga pernah 

diberi bantuan sama sekolah. Oang sekolahan pernah memberikan 

sembako, terus kalau ada hari raya mereka orang Islam  yang ada 
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menyembelih kambing itu, masyarakat disini juga diberi.
154

 Sebagaimana 

yang diungkapkan pula oleh Ibu Tri bahwasanya, saling menghormati, bila 

ada kegiatan di lingkungan, serta berkomunikasi dengan menjaga 

kerukunan.
155

 Kemudian ditambah dengan yang diungkapkan oleh Bu 

Darwati ialah dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan sekolah seperti 

perpisahan sekolah.
156

 

Didalam kehidupannya manusia tidak lepas dari orang lain. Sehingga 

menyebabkan terjadinya pergaulan sehari-hari yang dilakukan seseorang 

dengan orang lain adakalanya setaraf usianya, ilmu pengetahuannya, 

pengalamannya dan sebagainya.     

       Didalam pergaulan sehari-hari tentunya terjadi interaksi sosial yang 

saling mempengaruhi. Interaksi yang kelihatnnya sederhana merupakan 

suatu proses yang kompleks.
157

Menurut psikologi tingkah laku, interaksi 

sosial berisikan saling perangsangan dan pereaksian antara kedua belah 

pihak individu.
158

 Sedangkan menurut pendapat Young, interaksi sosial 

ialah bentuk timbal balik antara dua orang atau lebih. Pola interaksi MA 

Terpadu Joyonegoro terbagi menjadi tiga macam. Pertama, interaksi 

dilihat dari subjeknya, yakni interaksi antar perorangan. Kedua, interaksi 

dilihat dari segi caranya, yakni interaksi langsung. Ketiga, interaksi 

menurut bentuknya, yaitu asimilasi dan kerjasama.
159
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       Pola interaksi yang digunakan oleh MA Terpadu Joyongoro ialah 

interaksi perorangan. Hal ini dimaksudkan interaksi individu antar 

individu. Interaksi individu dengan individu lebih bersifat personal. 

Interaksi tersebut bisa dalam bentuk kesadaran individu untuk menyapa 

seseorang ketika bertemu langsung dan sikap menghormati walaupun 

terdapat perbedaan keyakinan dengan masyarakat non muslim. Interaksi 

madrasah dengan masyarakat non muslim dilakukan secara langsung oleh 

masing-masing personal. Interaksi ini bisa dilakukan kapanpun dan ada 

saat apapun. Apabila bertemu masyarakat non muslim yang lewat di depan 

madrasah dengan menyapa mereka atau ketika sedang mengendarai sepeda 

motor dan bersimpangan dengan masyarakat non muslim juga saling 

menyapa. Hal ini menunukkan adanya ketrebukaan masing-masing 

individu dan kesadaran diri sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain 

dengan cara menyapa jika bertemu. Kemudian pola interaksi MA Terpadu 

Joyonegoro dalam bentuk asimilasi dan kerjasama. Dalam asimiliasi ini 

dapat dilihat dari  usaha-usaha madarsah dalam mengurangi perbedaan 

antara masyarakat muslim dan non muslim. Madrasah memberikan 

bantuan kepada masyarakat non muslim yang tidak mampu. Bantuan 

tersebut dalam bentuk sembako dan daging qurban. Masyarakat non 

muslim sangat menerima dan berterimakasih atas apa yang telah diberikan 

madrasah kepada masyarakat. pembagian daging qurban tersebut sebagia 

bentuk kepedulian umat muslim utuk berbagi dengan sesama. Karena 

madrasah berdiri di tengah lingkungan masyarakat non muslim madrasah 
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tidak membeda-bedakan dalam pembagian daging qurban. Tidak hanya 

masyarakat muslim saja akan tetapi kepada masyarakat non muslim juga. 

Selain itu dalam mengurangi perbedaan antara masyarakat muslim dan non 

muslim, pada saat kegiatan purnawiyata sekolah atau perpisahan sekolah. 

Madrasah juga mengundang kehadiran masyarakat non muslim. 

Melibatkan masyarakat non muslim dalam kegiatan madrasah. Pada 

kegiatan ini tidak terfokus pada kegiatan keagamaan, akan tetapi hanya 

kegiatan syukuran atas lulusan siswa kelas XII MA Terpadu Joyonegoro 

yang telah selesai mengenyam pendidikan di madrasah dan sudah lulus. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyambung dan mempererat tali 

silaturahmi antara madrasah dengan masyarakat non muslim. Dengan 

melihat bentuk pola interaksi yang di bentuk oleh madrasah dengan 

masyarakat non muslim sudah menunjukkan adanya nilai-nilai toleransi. 

       Pola interaksi MA Terpadu Joyonegoro sudah menunjukkan nilai 

toleransi. Hal tersebut bisa dibuktikan pada pola interaksi yang sudah 

diterapkan madrasah secara individu dan secara langsung. Kemudian 

dengan adanya bentuk asimilasi dan kerjasama dengan masyarakat non 

muslim. Maka dari itu semakin merekatkan hubungan pihak madarsah 

dengan masyarakat terutama masyarakat non muslim.   

       Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Tri bahwasanya 

Toleransi ada, sangat terasa. Mereka yang non muslim juga menghormati 

sekolah yang didirikan disini dia juga respon. Banyak juga yang dari SMP 

Katolik siswanya juga banyak yang muslim. Jadi kita pembelajarannya 
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walaupun non muslim bila dia mau masuk ya tidak apa apa. Jika 

pembelajaran agama biar dia belajar sendiri, seperti juga di SMPK, juga 

demikian siswa muslim juga di carikan guru muslim, kecuali pelajarannya 

umum yang campur. Kalau agama, tetap diberikan sesuai kepercayaan dan 

keyakinan.
160

 Menurut pendapat warga non muslim yakni, Mbak Puput 

hubungan madrasah sudah menunjukkan adanya toleransi, masyarakat non 

muslim menganggap semuanya itu sama dan tidak ada dominan apapun.
161

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Leo bahwasanya ketika ada 

kerjabakti membangun jalan depan sekolah menuju RT.01 Prambatan 

semua ikut gotong royong dan saling membantu. Tidak membedakan 

orang Islam atau Katolik .
162

 

       Hal tersebut juga dijelaskan oleh Erwin Yudi Prahara dalam bukunya 

yang berjudul Materi Pendidikan Islam bahwasanya, Toleransi pada 

dasarnya merupakan sikap lapang dada terhadap prinsip yang dipegang 

atau dianut oang lain. Bentuk toleransi yang dapat ditegakkan ialah 

toleransi agama dan toleransi sosial. Prinsip dalam toleransi sosial ialah 

tidak melarang untuk bekerjasama dengan orang yang tidak sepaham dan 

mengakui adanya keberagaman.
163

 Hubungan antar manusia lain dalam 

masyarakat dapat dipelihara dan dibbina, antara lain dengan 

mengembangkan gaya hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang 

disepakati bersama dalam masyarakat dan negara sesuai dengan nilai dan 
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norma agama. Hubungan dengna masyarakat dapat dipelihara dengan 

tolong menolong dan sikap lapang dada.
164

 

       Hidup berdampingan dengan masyarakat baik muslim dan non 

muslim harus sangat menjaga kerukunan. Dengan kerukunan secara tidak 

langsung akan tumbuh rasa saling menghormati dan sikap toleransi. 

Masyarakat Katolik sangat tidak mempermasalahkan adanya perbedaan 

keyakinan di Desa Caluk. Mereka menganggap perbedaan ini mereka tidak 

ada sikap fanatik atau dominan pada sesuatu. Jadi, bagi mereka masalah 

perbedaan agama itu adalah kebebasan manusia dalam berkeyakinan 

kepada Tuhan. Walaupun berbeda agama pada dasarnya semua manusia 

juga menyembah dan berharap kepada Tuhan masing-masing sesuai 

dengan kepercayaannya masing-masing. Bentuk toleransi masyarakat 

muslim dan non muslim tidak hanya toleransi beragama saja, akan tetapi 

toleransi sosial juga. Dalam tolerasi sosial disini sangat berkaitan erat 

dengan urusan kemasyarakatan. Dalam urusan kemasyarakatan tentunya 

berkenaan dengan kepentingan orang banyak dalam satu kesatuan wilayah. 

Kegiatan kemasyarakatan kini bisa dilakukan dengan saling memebantu 

atau gotong royong bersama. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Leo 

warga non muslim, dia juga menjelaskan bahwasanya ketika ada 

kerjabakti membangun jalan menuju RT.01 Prambatan yang mana jalan 

tersebut berada pas di depan MA Terpadu Joyonegoro, jalan tersebut 

menghubungkan pemukiman mayoritas masyarakat non muslim. Dan 
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kegiatan tersebut tampak adanya pasrtisipasi antara masyarakat muslim 

dan non muslim saling bekerjasama. 

       Peran seluruh stakeholders madrasah sangat berindikasi terkait 

eksistensinsi madrasah. Hal ini menjadi tanggungjawab seluruh 

stakeholders madrasah demi kemajuan madrasah. Peran stakeholders 

dalam kegiatan kemasyarakatan sangat luar biasa dalam melakukan 

pergerakan-pergerakan sosialisasi meskipun sifatnya tidak formal, tetapi 

tetap ada pergerakan secara intens dan secara terprogram. Namun wajar 

sekali dalam kegiatan sosilaisasi menghadapi  hambatan dan rintangan.
165

 

Hal ini menunjukkan bahwasanya sosilaisasi tentang berdirinya madrasah 

ini sudah dilakukan oleh pihak stakehoders madrasah guna memberikan 

pengetahuan bahwasanya akan ada sekolah Islam di Desa Caluk. Proses 

sosialisasi memang membutuhkan proses yang cukup lama dan panjang, 

tidak bisa instan dan menyeluruh dala waktu yang singkat. 

      Akan tetapi, menurut hasil wawancara peneliti kepada masyarakat non 

muslim, ternyata banyak yang tidak mengetahui kalau di RT.01 Prambatan 

kalau ada sosialisasi terkait pendirian MA Terpadu Joyonegoro. 

Masyarakat non muslim di wilayah tersebut belum pernah merasa ada 

sosialisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Liya bahwasanya 

kalau warga sini tidak ada, kalau warga yang dekat dengan sekolahan 

mungkin ada.
166

 Meskipun begitu menurut peneliti masalah sosialisasi 
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pendirian madrasah yang belum meluas kepada masyarakat tidak menjadi 

masalah yang utama. 

       Madrasah harus benar-benar menjaga dan meningkatkan 

eksistensinya. Ibu Tri mengungkapkan bahwa madrasah Joyonegoro yang 

berdiri di tengah masyarakat non muslim. Karena berdirinya madrasah ini 

menjadi tantangan. Tantangannya kan ada yang minoritas orang non 

muslim.
167

 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 

Darwati bahwasanya kami anggota madrasah untuk menjaga eksistensi 

kita dengan tidak lelah melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar 

menunjukkan madrasah lebih baik daripada sekolah umum.
168

 Hal tersebut 

mulai dilakukan oleh pihak madrasah dengan cara turut berpartisipasi 

dalam kegiatan kemasyarakatan dan bekerjasama dengan masyarakat. 

sebagaiman yang telah diungkapan oleh Bapak Adamanto bahwasanya, 

Beliau juga turut andil dalam pendirian seni jaran thek yag ada di 

masyarakat. Dari Yayasan sendiri juga memberikan bantuan seperangkat 

gamelan untuk kesenian tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Bapak 

Admanto supaya ada kerjasama, secara jangka pendek itu terkait dengan 

pergaulan masyarakat dan secara jangka panjang ialah terkait dengan 

PPDB.
169

 

       Dalam menjaga eksistensi madrasah kaitannya dengan pola interaksi, 

maka dari itu menjalin hubungan dengan masyarakat sangat penting, guna 

memperkenalkan madrasah itu sendiri kepada masyarakat dan secara tidak 
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langsung madrasah juga sudah melakukan sosialisaai kepada masyarakat 

agar MA Terpadu Joyongoro dapat lebih dikenal lebih dekat lagi oleh 

masyarakat. Strategi tersebut sangat bagus dilakukan, madrasah 

melakukan sebuah hal, yang mana dapat memberi keuntungan bagi 

madrasah, yang pertama untuk pergaulan dengan masyarakat, dan yang 

kedua ialah kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru. Madrasah 

berharap dengan mengenalkan madrasah kepada masyarakat, ada wali 

murid atau masyarakat yang akan menyekolahkan putra putrinya di MA 

Terpadu Joyonegoro. 

       Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berdiri di tengah komunitas 

non muslim dan masih baru beberapa tahun berdiri. Masih banyak sekali 

kekurangan-kekurangan yang belum dimiliki atau yang belum dicapai oleh 

madrasah, tidak menyurutkan semangat perjuangan di madrasah dalam 

memajukan pendidikan Islam di tengah komunitas non muslim. Harapan 

dan do’a dari pihak madrasah sendiri dan masyarakat non muslim sangat 

beragam dan tentunya sangat konstruktif demi kebaikan lembaga MA 

Terpadu Joyonegoro. Secara umum stakeholders madrasah dan masyarkat 

non muslim mengharapkan semoga madrasah dapat berkembang dan maju 

baik secara kualitas maupun kuanitas, kedepannya akan banyak lagi 

peminatnya untuk bersekolah di madrasah, membawa kebaikan pula bagi 

orang Islam dalam memajukan pendidikan. 

       Dari paparan diatas peneliti dapat menyimpulkan analisis terkait pola 

interaksi MA Terpadu Joyonegoro dengan masyararaka non muslim ialah 
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interaksi antar perorangan secara langsung dalam bentuk asimilasi dan 

kerjasama. Interaksi antar perorangan dilakukan secara personal pada saat 

bertemu masyarakat non muslim saling menyapa secara langsung. 

Asimilasi dan bekerjasama dilakukan dengan mengurangi perbedaan 

antara orang muslim dan non muslim dengan cara madrasah melibatkan 

masyarakat non muslim pada kegiatan purnawiyata. Dalam bentuk 

kerjasama dapat dilihat dari partisipasi madrasah dengan saling membantu  

ketika ada kerjabakti gotong royong di masyarakat pada saat membangun 

jalan di depan madrasah yang menuju pemukiman mayoritas masyarakat 

non muslim dan dengan bersosialisasi dengan masyarakat, turut 

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat merintis kesenian jaran thek. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan  secara jangka pendekmialah pergaulan 

dengan masyarakat dan tujuan dalam jangka panjang ialah terkait PPDB. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian tentang Eksistensi Madrasah di Tengah 

Komunitas Non Muslim (Studi Kasus di MA Terpadu Joyonegoro Caluk, 

Slahung, Ponorogo) dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kiat-kiat MA Terpadu Joyonegoro Caluk, Slahung, Ponorogo dalam 

menjaga eksistensi madrasah ialah pembaharuan dalam pendidikan 

dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dalam hal 

pembelajaran, pendidik di MA Terpadu Joyonegoro sudah 

menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang baru yakni 

kurikulum 2013.  

2. Secara eksternal, Pola interaksi MA Terpadu Joyonegoro dengan 

masyararaka non muslim ialah: 

a. Interaksi antar perorangan secara langsung. Dalam hal ini 

dilakukan secara personal pada saat bertemu masyarakat non 

muslim saling menyapa secara langsung. 

b. Asimilasi, dengan mengurangi perbedaan antara orang muslim 

dan non muslim dengan cara madrasah melibatkan masyarakat 

non muslim pada kegiatan purnawiyata. 
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a. Kerjasama, yang dijalin madrasah dengan masyarakat non 

muslim ialah sebagai berikut: 

1) Partisipasi madrasah dengan saling membantu  ketika ada 

kerjabakti gotong royong di masyarakat pada saat 

membangun jalan di depan madrasah yang menuju 

pemukiman mayoritas masyarakat non muslim. 

2) Bersosialisasi dengan masyarakat dengan melakukan 

kontak pergaulan dengan masyarakat dengan cara turut 

andil dalam pendirian kesenian jaran thek di masyarakat. 

Sebagi bentuk pergaulan dengan masyarakat non muslim 

untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang madrasah, 

yang mana kaitannya dengan PPDB (Penerimaan Peserta 

Didik Baru). 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

d) Bagi peneliti, agar menjadi referensi pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Dapat melatih 

kesabaran, ketekunan, dan mempererat hubungan dengan madrasah 

sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik 
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e) Bagi madrasah, alangkah lebih bersabar dan bersemangat dalam 

memperjuangkan madrasah dengan meningkatkan kualitas madrasah 

untuk menjaga eksistensinya ditengah masyarakat non muslim. 

f) Bagi masyarakat non muslim, lebih mengenal madrasah lebih jauh 

lagi, walaupun berbeda keyakinan. Hal ini diperlukan untuk 

memperkuat jalinan persaudaraan antar umat beragama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 

Ali, Mohammad Daud. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008. 

Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Choiri, Moh. Miftachul. Peran STAIN Ponorogo Dalam Pemberdayaan 

Madrasah di Wilayah Eks Karisedenan Madiun. Ponorogo: STAIN 

Ponorogo PRESS. 

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2018. 

Gunawan, Ary H.. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016. 

Ira. Era Revolusi Industri 4.0. Saatnya Generasi Millennial Menjadi Dosen Masa 

Depan. Sumber Daya Iptek & Dikti. 30 Januari 2018. 

Ishomuddin. Sosiologi Perspektif Islam. Malang: UMM Press, 2005. 

Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial Kuantitaif dan Kualitatif. 

Jakarta: Gaung Persada Press, 2008. 

J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2013. 

Jahari, Jaja dan Amirulloh Syarbini. Manajemen Madrasah. Bandung: Alfabeta, 

2013. 

K. Yin, Robert. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Press, 2009. 

Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. 

Manab, Abdul. Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Kalimedia, 2015. 



 

115 
 

Muhdina, Darwis. Orang-orang Non Muslim Dalam Al-Qur’an. Jurnal Al-

Adyaan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015. 

Muliawan, Jasa Ungguh. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2015. 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: Stain Po Press, 

2009. 

Qomar, Mujamil. Manajemen Pendidikan Islam. Malang: Erlangga, 2007. 

Quthb, Syahid Sayyid. Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 1, terj. As’ad Yasin, et.al.. Jakarta: 

Gema Insani PRESS, 2000. 

Rasjid, Anwar. Urgensi Madrasah Di Era Kontemporer. Jurnal Pendidikan 

Agama Islam.  Vol.1 No. 1. Mei 2013. 

Santoso, Riyadi. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press, 2017. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. 

Cet. 3 Tangerang: Lentera Hati, 2005. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D. Bandung: 

Alfabeta, 2017. 

Sunaryo, Sosiologi Untuk Keperawatan. Jakarta: Bumi Medika, 2015. 

Sutrisno, Pembaharuan Dan Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: 

Fadilatama, 2011. 

Syaifudin, Muhammad. “Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi 

Madrasah Swasta Di Indonesia (Antara Solusi dan Permasalahannya)” Al-

Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006. 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 16 Tahun 2001. 

Wathoni, Kharisul. Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 2011. 

Widiarini, Anissa Dea. Milenial, Siap-Siap Sambut Revolusi Industri 4.0. 

Kompas, 30 Oktober 2018. 

 

 


