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ABSTRAK 

Zahro, Aminatuz. 2019.Mengungkap Muatan Radikalisme 

dalam Materi PAI di SMA/ SMK (Studi Analisis 

Semantik Ferdinand De Saussure). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. H.M. Miftahul Ulum, 

M.Ag. 

 

Kata Kunci:Radikalisme, Materi PAI, Analisis Semantik 

 

Banyak pemberitaan tentang menyebarnya radikalisme di 

sekolah-sekolah melalui materi buku ajar siswa. Hal tersebut 

terjadi karena pendidikan sangat berpeluang besar dalam 

menyebar radikalisme, apalagi objek sasarannya adalah 

generasi muda setingkat SMA/ SMK, sehingga membuat 

pemahaman ajaran agama generasi muda menjadi kabur dan 

cenderung pada radikal bahkan seakan tidak peduli akan 

tuntunan mereka. Karenanya, perlu adanya upaya untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut agar tidak terjadinya 

penyimpangan agama oleh peserta didik dengan 

memperhatikan penyusunan buku ajar yang baik agar 

pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat mencetak lulusan 

yang baik. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan 

wujud semantik leksikal dalam materi PAI di SMA/ SMK yang 

bermuatan radikalisme, (2) Mendeskripsikan wujud semantik 

struktural dalam materi PAI di SMA/ SMK yang bermuatan 

radikalisme. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka 

(library research), penuli berusaha mengungkap muatan 

radikalisme dalam materi PAI di SMA/ SMK menggunakan 
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analisis semantik Ferdinand De Saussure. Teknik pengumpulan 

data dengan menggali bahan-bahan pustaka yang koheren 

dengan objek pembahasan yang di maksud. Sedangkan analisis 

data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yaitu 

suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. 

Adapun hasilnya adalah sebagaiberikut: (1) Wujud 

semantik leksikal, dapat dilihat dari makna yang terdapat pada 

kata dan dapat diketahui dengan menggunakan kamus. Wujud 

leksikal  berupa diksi-diksi yang tajam seperti: (a) “fatalisme”, 

“bid’ah”, “takhayul”, “khurafat”, “jumud” “syirik”, “taqlid buta”, 

dan “tentang” serta kembali kepada al-Qur’an dan hadits; b) 

Membuka aktifitas “ijtihad” secara umum kepada komunitas Islam; 

(c) “Kemunduran” umat Islam (2) Wujud semantik struktural, 

dapat dilihat dari makna yang terdapat pada susunan kalimat. 

Seperti halnya: “Pokok ajaran Muhammad Bin Abdul Wahab 

adalah menentang semua bentuk bid’ah dan khurafat dan 

kembali kepada ajaran pokok al-Qur’an dan Hadits” dari 

susunan kalimatnya, menyulut paham radikal. Dapat dilihat 

dari adanya pernyataan menentang semua bentuk bid’ah dan 

khurafat. Kata menentang secara harfiah mengandung konotasi 

negatif yaitu membenarkan tindak kekerasan atas nama agama 

kepada setiap orang maupun kelompok menyimpang dari 

ideologi yang berbeda. Teks tersebut apabila jatuh kepada guru 

yang radikal ataupun ditafsirkan oleh siswa secara tekstual 

serta dangkal hanya menentang dalam arti menolak, melawan, 

memerangi sehingga bisa menjadi salah satu pembenaran 

tindak kekerasan atas agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Dalam era yang serba modern sekarang ini 

semakin banyak kemajuan  yang dapat diakses secara 

mudah oleh berbagai kalangan utamanya yaitu generasi 

muda. Salah satunya, media sosial yang memuat berbagai 

berita yang dapat diakses oleh generasi muda. Namun 

dibalik gemerlapnya era millennium keempat, banyak 

pemberitaan tentang menyebarnya radikalisme di 

sekolah-sekolah melalui materi buku ajar siswa. Hal 

tersebut terjadi karena pendidikan sangat berpeluang 

besar dalam menyebar radikalisme, apalagi objek 

sasarannya adalah generasi muda setingkat SMA/ SMK. 

Sehingga membuat pemahaman ajaran agama generasi 

muda menjadi kabur dan cenderung pada radikal bahkan 

seakan tidak peduli akan tuntunan mereka. 

Radikalisme agama adalah perilaku keagamaan 

yang menghendaki perubahan secara drastis dengan 

mengambil karakter keras yang bertujuan untuk 

merealisasikan target-target tertentu.1 Menurut Yusuf 

                                                      
1 Khamami Zada, Islam Radikalisme (Jakarta: Teraju, 

2002), 87. 
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Qardawi, radikalisme merupakan sikap berlebihan yang 

seseorang miliki dalam beragama, ketidaksesuaian antara 

akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan 

realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan 

dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang 

dilaksanakan, serta antara hukum yang disayariatkan oleh 

Allah SWT dengan produk hukum manusia itu sendiri.2 

Radikalisme dilakukan oleh oknum-oknum tertentu 

sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah mengganti 

sistem demokrasi Pancasila dan menerapkan syari’at 

Islam di Indonesia.   

Melalui peristiwa-peristiwa kemanusian yang kini 

tengah di hadapi oleh seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. Meningkatnya radikalisme dalam agama di 

Indonseia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang 

tidak bisa begitu saja diabaikan radikalisme keagamaan 

yang semakin meningkat di Indonesia. Meski sudah 

digelar berbagai seminar dan dialog untuk mengatasi 

masalah ini, namun tetap saja tidak kunjung 

mendapatkan titik terang.  

Buku ajar juga memiliki kedudukan penting 

dalam pembelajaran khususnya dalam pembentukan 

kepribadian siswa, yaitu dengan membaca buku ajar 

siswa akan terdorong untuk berpikir dan berbuat yang 

positif, misalnya memecahkan masalah yang dilontarkan 

dalam buku ajar, melakukan pengamatan yang 

                                                      
2Yusuf Qardawi, Islam Radikal: Analisis Terhadap 

Radikalisme dalam BerIslam dan Upaya Pemecahannya, (terjem) 

Hamim Murtadho (Solo: Era Intermedia, 2014), 127. 
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disarankan dalam butu teks. Dengan adanya dorongan 

yang konstruktif tersebut, maka dorongan atau motif-

motif yang tidak baik atau destruktif akan terkurangi. 

Seperti yang dikatakan Musse et.al bahwa pengaruh buku 

ajar terhadap anak bias dikelompokkan menjadi dua (1) 

dapat mendorong perkembangan yang baik (2) dapat 

menghalangi perkembangan yang tidak baik.3 

Menangani hal tersebut, maka keterlibatan semua 

pihak sangat diharapkan dalam meminimalisir adanya 

radikalisme. Namun peran sekolah atau lembaga 

pendidikan sangat mendukung. Hal ini dikarenakan 

pendidikan sangat berpeluang menyebar benih 

radikalisme sekaligus mampu menghalau gerakan ini.  

Pada tahun 2017, Lembaga Kajian Islam dan 

Perdamaian (LaKIP) melakukan riset yang menghasilkan 

kesimpulan mengejutkan. Penelitian yang dilakukan 

dalam buku-buku pelajaran juga ditengarai menyebarkan 

paham intoleransi, bahkan sejak fase pendidikan 

prasekolah.4 Contohnya adalah buku teks di TK Depok, 

Jawa Barat yang mengajarkan nyanyian pada anak-anak 

memakai lirik-lirik “syahid di medan jihad”. Di buku 

yang sama juga ada cerita mengenai bom. Temuan 

sejenis didapatkan dari buku pelajaran SMA di Bandung 

dan di Kabupaten Jombang, yang salah satu babnya 

                                                      
3MansurMuslich,http://mansurmuslich.blogspot.com/2008/1

0/hubungan-buku-teks_dan_komponen.html?=1, diakses pada tanggal 

12 Mei 2019. 
4Https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/1

60519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah di akses pada 

tanggal 12 februari 2019 pukul 09.00. 

http://mansurmuslich.blogspot.com/2008/10/hubungan-buku-teks_dan_komponen.html?=1
http://mansurmuslich.blogspot.com/2008/10/hubungan-buku-teks_dan_komponen.html?=1
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah
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menampilkan materi “kebangkitan prajurit Islam”. 

Kutipan dari buku tersebut, misalnya, “semua orang yang 

menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas 

dibunuh”.5 Dalam Al-Qur’an dan hadits, Islam mengajari 

untuk saling menghormati kebebasan berkeyakinan dan 

tanpa menegaskan bahwa antar umat beragama harus 

rukun dan secara sosial harus bahu membahu 

sebagaimana Islam ajarkan. 

Pada tahun 2015, SDIP (SETARA Institute 

Democracy and Peace) melakukan survei ke siswa SMA 

negeri di Bandung dan Jakarta. Di antaranya adalah data 

bahwa ada 85 % siswa yang setuju apabila dasar negara 

diganti dengan agama dan ada 9,8% siswa yang 

mendukung gerakan ISIS. Temuan lainnya adalah ada 31 

% materi pendidikan agama Islam yang tidak menjunjung 

nilai kebhinekaan bangsa. Di buku pelajaran agama Islam 

yang beredar memuat kekeliruan. Misalnya ada materi 

tentang cara penyelesaian konflik dengan aksi kekerasan 

dan materi yang condong dengan radikal.  

Diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2016, 

pemeriksaan buku teks Pendidikan Agama Islam 

dilakukan untuk sekolah dan madrasah pada semua 

jenjang sebanyak 150 dan terdapat kesalahan pada 

                                                      
5 Https://www.vice.com>ejxxe di akses pada tanggal 12 

Februari 2019, 1047. 
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transiliterasi dan penulisan ayat sehingga mempengaruhi 

maknanya. Melihat peristiwa tersebut, peran seorang 

guru-guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi 

radikalisme sangat diharapkan. Sehingga penelitian 

radikalisme di sekolah umum sangat penting dilakukan 

karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, isi dari buku ajar yang harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku serta di 

ajarkan oleh guru yang memiliki keyakinan yang sama. 

Sehingga guru akan lebih berhati-hati dalam 

mengajarkan materi dan tidak menyelipkan ideologi-

ideologi yang menentang nilai-nilai pancasila. Pada 

dasarnya, seorang guru mendorong untuk lebih 

meyakinkan siswa untuk memiliki paham sesuai dengan 

nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang 

mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Kedua, background dari siswa-siswi SMA atau 

SMK yang bervariasi, sehingga dikhawatirkan rentan 

terpengaruh paham agama lain, yang bisa saja di ajarkan 

oleh guru-guru mereka. Sehingga pihak sekolah maupun 

guru agama dapat bekerja sama untuk meminimalisir 

paham yang bertentangan. 

Dalam penelitian ini, mengapa materi pendidikan 

agama Islam yang dikaji. Hal ini dikarenakan materi 

pendidikan agama Islam memiliki hubungan atau 

kesatuan dengan yang lainnya. Jika di madrasah materi 

agama dibagi menjadi beberapa mata pelajaran atau 

terpisah sedangkan di SMA/ SMK beberapa materi 
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dijadikan satu mata pelajaran atau dicampur seperti 

aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, al-Qur’an 

dan hadits dan lain sebagainya. Sehingga dilihat dari isi 

materi tersebut, maka dari itu pendidikan agama Islam di 

SMA/ SMK lebih ditekankan atau dibahas dalam 

penelitian ini agar siswa-siswi SMA/ SMK mendapatkan 

wawasan keIslaman dan tidak terjadi kesalah pahaman 

oleh pendidik, baik dari cara mengajar maupun materi 

ajarnya. Jadi, dapat seimbang antara keduanya. Serta 

materi pendidikan Islam dapat terbebas dari muatan 

ajaran yang melegalkan tindakan kekerasan melalui 

ideologi radikal. 

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas, 

penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam 

tentang muatan radikalisme dalam materi PAI di SMA/ 

SMK. Berangkat dari latar belakang yang di uraikan di 

atas maka peneliti mengambil judul “Mengungkap 

Muatan Radikalisme dalam Materi PAI di SMA/ SMK 

(Studi Analisis Semantik Ferdinand De Saussure)”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, penulis 

mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang 

berguna sebagai pijakan penyususnan penelitian ini. 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 



7 

 

 

a. Bagaimana wujud semantik leksikal dalam materi 

PAI di SMA/ SMK yang bermuatan radikalisme? 

b. Bagaiamana wujud semantik struktural dalam materi 

PAI di SMA/ SMK yang bermuatan radikalisme? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang penulis 

rumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan wujud semantik leksikal 

dalam materi PAI di SMA/ SMK yang bermuatan 

radikalisme. 

b. Untuk mendeskripsikan wujud semantik struktural 

dalam materi PAI di SMA/ SMK yang bermuatan 

radikalisme. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian memiliki 

beberapa manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat Terotitis 

Diharapkan dapat menambah keilmuan dalam 

dunia pendidikan khususnya dalam bidang 

pengembangan buku ajar pendidikan agama Islam di 

SMA/ SMK. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi para siswa dan para guru yang 

mengajar materi pendidikan agama Islam dan lebih 

wasapada terhadap materi yang mengandung 

muatan radikalisme. 

2) Kemungkinan bisa dijadikan sebagai pijakan bagi 

para peneliti yang akan datang. 

3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan 

lembaga pendidikan agama Islam sekolah 

menengah umum untuk berhati-hati dalam 

menerbitkan buku ajar siswa di masa mendatang. 

 

 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang 

masalah yang sejenis dan relevan dengan tema yang 

dibahas sebagai dasar penelitian. Dari karya-karya yang 

peneliti jumpai, data yang dapat dijadikan acuan kajian 

ini antara lain: 

Pertama, Analisis Muatan Radikalisme Dalam 

Buku Teks PAI SMA.6 Tesis ini ditulis oleh Hasniati 

mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian 

ini adalah pemberitaan di media massa dan riset-riset 

yang menyebutkan bahwa buku teks PAI SMA 

                                                      
6 Hasniati, Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks 

PAI SMA (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).  
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mengandung muatan radikalisme, intoleransi dan 

kekerasan. Persamaan dan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

membahas tentang muatan radikalisme dan penelitian 

yang digunakan yaitu kualitatif (Library). Sedangkan 

perbedaannya yaitu jika penelitian dahulu menggunakan 

analisis komparasi antara radikalisme, toleransi dan 

demokrasi. Sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis semantik milik Ferdinand De Saussure sehingga 

diketahui muatan radikalisme dalam buku ajar dan 

Lembar Kerja Siswa. 

Kedua, Penelitian ini berjudul Radikalisme di 

Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas.7 Skripsi 

ini ditulis oleh Ahmad Ansori mahasiswa IAIN Raden 

Intan Lampung. Penelitian ini mencoba menganalisis 

faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme di 

Indonesia. Persamaan dan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

membahas tentang radikalisme. Sedangkan perbedaannya 

yaitu jika penelitian dahulu tidak menggunakan analisis 

semantik untuk membaca teks yang terindikasi 

radikalisme. Sedangkan penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis semantik untuk membaca teks 

yang terindikasi radikalisme sehingga guru lebih berhati-

hati ketika menerangkan pada para siswa SMA/ SMK. 

                                                      
7Ahmad Ansori, Radikalisme di Indonesia: Antara 

Historisitas dan Antropisitas, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 2, Desember 

2015, di akses pada tanggal 09 Desember 2018, Pukul 08.37. 
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Ketiga, Penelitian ini berjudul Analisis Semantik 

Kritis Nilai-nilai Rasisme dalam Novel Herry Potter dan 

Orde Phoenix.8 Skripsi ini ditulis oleh A. Muttya Keteng 

P mahasiswa Universitas Hasanudin. Penelitian ini 

membahas tentang rasisme adalah suatu sistem 

kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa 

perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia 

menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa 

suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk 

mengatur yang lainnya (Wikipedia). Persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menggunakan analisis semantik dan 

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif (Library). 

Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian dahulu 

menggunakan analisis milik Teun Van Dijk melalui 

elemen tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, 

dan retoris. Sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis milik Ferdinand De Saussure dengan 

menggunakan semantik leksikal dan semantik struktural. 

Persamaan dari tiga judul skripsi di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data 

kualitatif dan membahas radikalisme namun penulis 

memfokuskan pada muatan radikalisme yang ada dalam 

materi PAI di SMA/ SMK. 

                                                      
8 A. Muttya Keteng P, Analisis Wacana Kritis Nilai-nilai 

Rasisme dalam Novel Herry Potter dan Orde Phoenix (Skripsi, 

Universitas Hasanudin, Makassar, 2011), 

https://core.ac.uk/display/25485909 di akses pada tanggal 03 Desember 

2018. 

 

https://core.ac.uk/display/25485909
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F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) artinya 

sebuah studi dengan mengkaji buku-buku, naskah-

naskah, majalah-majalah yang bersumber dari 

khazanah kepustakaan yang relevan dengan tema yang 

diangkat dalam penelitian.9 Semua sumber beasal dari 

bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dan dokumenter literatur 

lainnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

menekankan analisis proses berpikir secra induktif 

yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antarfeomena yang diamati dan senanantiasa 

menggunakan logika ilmiah.10 Pendekatan kualitatif 

menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku serta benda 

yang diamati. Penelitian tersebut dijelaskan secara 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

                                                      
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Indeks (Yogyakarta: 

Gadjah Mada, 1989), 3. 
10 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teroti dan 

Teknik) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 80. 
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yang mencoba memberikan gambaran sistematis 

tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan dan 

program.11 

Dalam hal ini, penulis ingin memahami dan 

mencari tahu makna radikalisme dan dampak yang 

ditimbulkan.  Sedangkan analisis semantik Ferdinand 

De Saussure digunakan untuk mengetahui secara 

detail kata-kata radikalisme yang terdapat dalam 

materi PAI SMA/ SMK tersebut. Dari penjelasan 

tersebut peneliti berupaya memberi gambaran 

sistematis mengenai muatan radikalisme dalam materi 

PAI di SMA/ SMK.  

2. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data sebuah penelitian, data merupakan hasil 

pencatatan baik yang berupa fakta atau angka-

angka. Sedangkan untuk mendapatkan data juga 

diperlukan penggalian sumber-sumber data. Dalam 

penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam 

menyusun teori-teori sebagai landasan ilmiah 

dengan mengkaji dan menelaah dan berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini, yaitu yang 

berkaitan dengan muatan radikalisme dan analisis 

semantik Ferdinand De Saussure. 

 

 

                                                      
11 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 47. 
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b. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 

datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik.12 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari 

buku paket maupun buku LKS pendidikan agama 

Islam dan data tambahan yaitu buku-buku, jurnal, 

artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta 

beberapa situs internat yang dapat mendukung 

keabsahan data penelitian. 

Penelitian ini seperti penelitian lainnya, yaitu 

memiliki dua sumber, sumber primer (utama) dan 

sumber skunder (pendukung). Diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data 

langsung yang dikaitkan dengan objek 

penelitian. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Iim Halimah et.al, Pendidikan Agama dan 

Budi Pakerti kelas XI, Jakarta: Erlangga, 

2014. 

                                                      
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 

Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 157. 
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b) Marzuki dan Yusuf A. Hasan, Pendidikan 

Agama dan Budi Pakerti kelas XII. Jakarta: 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

2015. 

c) Tim MGMP PAI SMK Kabupaten 

Ponorogo kelas X, XI, XII, LKS Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti. Ponorogo: 

2019. 

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang 

mendukung dan melengkapi sumber-sumber 

data primer. Adapun data sekunder misalnya 

buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan orang 

lain yang berkaitan dengan penelitian 

radikalisme dan analisis semantik yang 

dicetuskan Ferdinand De Saussure. Ferdinand 

De Saussure membagi kerangka analisis 

tersebut menjadi 2 bagian yaitu semantik 

leksikal dan semantik struktural serta yang ada 

kaitannya dengan masalah yang penulis teliti 

sebagai data skunder serta beberapa situs 

internet yang dapat mendukung keabsahan dan 

penelitian. 

Buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini diantarannya: 

a) Zuly Qodir. Radikalisme Agama di 

Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 2016. 
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b) Azyumardi Azra. Transformasi politik 

Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 

2016. 

c) Abdul Mujib. Ilmu Pendidikan Islam. 

Jakarta: Kencana Preda Media. 2008. 

d) Ubaidillah A, et.al. Pendidikan 

Kewarganegaraa, Demokrasi, HAM, dan 

Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press. 

2000. 

e) Erwin Yudi Prahara. Materi Pendidikan 

Agama Islam. Yogyakarta: STAIN Po 

Press. 2009. 

f) Sadirman AM. Sejarah Indonesia. Jakarta: 

Serambi. 2005. 

g) Mansoer Pateda. Semantik Leksikal. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014. 

h) Ferdinand De Saussure. Pengantar 

Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah 

Mada University. 1988. 

i) Mulyana. Kajian Semantik. Yogyakarta: 

Tiara Semantik. 2005. 

j) Stephen Ullman. Pengantar Semantik. 

Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2007. 

k) Novi Remini et.al. Kebahasaan (Fonologi, 

Morfologi dan Semantik). Bandung: Upi 

Press. 2006. 

l) Fatimah Djajasudarma. Metode Linguistik. 

Bandung: PT Refika Aditama. 1993. 
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m) Aminuddin. Semantik, Pengantar Studi 

Tentang Makna. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 2016. 

n) Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta: 

PT Rhineka Cipta. 2012. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpualan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan.13 Teknik pengumpulan data ini 

dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga data 

yang diperoleh juga dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi yaitu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap 

dan bukan berdasarkan perkiraan.14 Dokumentasi, 

yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai 

suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan lain 

sebagainya. Maka untuk menggali data dalam 

                                                      
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 224. 
14 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158. 
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penelitian ini menggunakan buku-buku tentang 

radikalisme seperti radikalisme Agama di Indonesia 

dan buku-buku lainnya yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka 

peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.15 Analisis data digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam proposal.16 Proses 

analisis menggunakan metode: 

Analisis Isi, Menurut Holsti bahwa analisis isi 

merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi yang dilakukan secara objektif dan 

identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. 

Menurut Krippendorff  bahwa analisis isi adalah suatu 

teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat 

direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan 

memperhatikan konteksnya.17  

Menurut Krippendorff bahwa setidak-tidaknya 

ada 4 (empat) jenis analisis isi yang menggunakan 

                                                      
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan., 243. 
16 Ibid., 333. 
17 Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk 

penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya (Jakarta: 

Kencana, 2011), 15. 
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pendekatan kualitatif. Pertama adalah analisis 

semantik, secara sederhana analisis semantik, secara 

sederhana analisis semantik mencoba memberikan 

pemaknaan lebih sekedar kata/ frasa atau kumpulan 

kata/ frasa yang ditulis pengarang. Kedua analisis 

retorika berfokus kepada bagaimana pesan itu 

disampaikan serta dampak yang dirasakan oleh para 

penerima pesan. Peneliti yang menggunakan 

pendekatan ini harus mengidentifiksi elemen-elemen 

struktural, seperti ungkapan, gaya argumentasi, serta 

gestur dan penekanan dalam pidato. Analisis retorika 

digunakan untuk mencari aspek-aspek yang berpotensi 

untuk mempengaruhi sikap audiens dari penyampaian 

langsung. Ketiga analisis isi etnografi ini dimunculkan 

oleh Altheide. Walaupun terkesan sangat kualitatif-

antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara 

yang bersifat kuantitatif namun malah mendukung 

perhitungan data dari analisis isi dengan tulisan. 

Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi 

memfokuskan pada situasi yang berkembang setting/ 

kondisi, gaya, gambar, makna dan gagasan penting 

agar dikenli oleh aktor atau pembicara secara 

kompleks. Keempat analisis percakapan, analisis ini 

dikerjakan diawali dengan merekam percakapan 

dengan setting dan tujuan yang biasa atau umum. 

Selanjutnya hasil rekaman itu dianalisis lebih dalam 

menjadi konstruksi kolaborasi.  

 Penelitian ini memusatkan penelitian pada 

kata-kata dalam materi bermuatan radikalisme PAI di 
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SMA/ SMK. Analisis yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah Analisis Semantik Ferdinand De Saussure, 

Analisis semantik adalah studi tentang struktur pesan 

dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis 

semantik adalah telaah mengenai aneka fungsi 

(Pragmatik) bahasa.18 Ferdinand De Saussure 

membagi kerangka analisis menjadi dua yaitu 

semantik leksikal dan semantik struktural. 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-

bab yang membahas masalah yang telah tertuang dalam 

rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari 

bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini 

akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar 

penelitian ini berupa latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menurut telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau kajian teori. Bab ini akan diuraikan 

kajian teori ini akan membahas tentang kajian teori 

konsep radikalisme dan teori analisis semantik Ferdinand 

                                                      
18 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 48. 
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De Saussure meliputi pengertian radikalisme, 

karakteristik radikalisme, munculnya radikalisme, 

urgensi radikalisme, bahaya radikalisme teori analisis 

semantik Ferdinand Desaussure.  

Bab ketiga membahas tentang teks-teks 

bermuatan radikalisme dalam buku ajar pendidikan 

agama Islam SMA/ SMK. Bab ini akan diuraikan 

menjadi beberapa sub bab, diantaranya adalah 

mengklasifikasikan buku ajar pendidikan agama Islam 

SMA/ SMK terbitan kementerian pendidikan dan 

kebudayaan dan Erlangga dari kelas X, XI, XII serta LKS 

X, XI, XII. 

Bab keempat membahas hasil analisis muatan 

radikalisme dalam materi PAI di SMA/ SMK dengan 

teori analisis semantik model Ferdinand De Saussure. 

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Kesimpulan memuat jawaban terhadap rumusan 

masalah dari semua temuan peneliti dan mengklarifikasi 

kebenarannya. Adapun saran merupakan tindak lanjut 

berdasarkan simpulan yang diperoleh baik yang positif 

maupun negatif dalam penelitian. 
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BAB II 

KONSEP RADIKALISME DALAM PENDIDIKAN 

DAN TEORI ANALISIS SEMANTIK FERDINAND DE 

SAUSSURE 

 

 

 

 

A. Konsep Radikalisme 

1. Pengertian Radikalisme 

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin 

“radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau 

bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat 

keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham 

atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau 

aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan 

sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) 

sikap ekstrem dalam aliran politik.19 

Pengertian lain mengenai radikalisme menurut 

Sarlito Winarwan adalah afeksi atau perasaan yang 

positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim 

sampai pada akar-akarnya. Tradisi penggunaan kekerasan 

dalam bentuk perang merupakan sarana ampuh untuk 

membangun suatu bangsa dalam sejarah peradaban 

                                                      
19 Pusat Bahasa Depdiknas RI, Kamus Bahasa Indonesia, 

1151-2.  
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manusia, namun sejarah membuktikan bahwa tidak ada 

satupun agama yang melegitimasi apalagi menganjurkan 

kekerasan.20 Sehingga timbul sikap yang mendorong 

individu mati-matian membela apa yang mereka yakini 

termasuk dalam hal ini adalah ideologi mereka.21 

Radikalisme Islam bermula dari negara-negara di 

kawasan Timur Tengah sebagai tempat yang secara 

geografis merupakan tempat turunnya agama Islam itu 

sendiri. Islam mengajarkan kedamaian, kenyamanan, 

keselamatan dan kesejahteraan pada seluruh umat 

manusia, sebagaimana doktrin utamanya yakni rahmatan 

lil alamin. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah 

termasuk benua India dan kawasan benua Amerika Latin. 

Bahkan di kawasan benua Asia, termasuk kawasan yng 

mendapatkan pengaruh demikian luas, dari kawasan Asia 

Timur, Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Dari sana 

kemudian dapat dikatakan bahwa Islam di kawasan Asia, 

baik Asia Selatan, Asia Timur, maupun Asia Tenggara 

merupakan wilayah yang terkena imbas islamisasi dari 

para penyebar Islam dari kawasan Timur Tengah yang 

singgah di beberapa kawasan Asia, dan Afrika, dari 

Teluk Syam, India sampai Madagaskar, Malaysia dan 

Indonesia.22 

                                                      
20 Alwi, Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1997), 282.  
21 Https:// jagokata.com. di akses pada tanggal 03 Desember 

2018. 
22 Zuly Qodir, Radikalisme Agama di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), 37. 
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Pada zaman pertengahan banyak gerakan 

radikalisme yang mengadakan protes pada tatanan 

masyarakat. Dikarenakan adanya rasa ketidaksamaan 

antara pemerintah. Radikalisme adalah gerakan yang 

menaruh harapan yang besar pada sistem yang 

berdasarkan agama Islam. Mereka menganggap bahwa 

hal tersebut dapat menyelesaikan segala masalah yang 

terjadi saat ini.23 

Radikalisme merupakan suatu paham yang 

menghendaki perubahan, pergantian, dan penjebolan 

terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. 

Bilamana perlu menggunakan cara-cara kekerasan. 

Radikalisme mengingingkan perubahan secara total 

terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan 

masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-

rencana yang digunakan adalah rencana yang paling 

ideal. Tentu saja melakukan perubahan (pembaharuan) 

merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus 

dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. 

Namun, perubahan yang sifatnya revosioner sering kali 

“memakan korban” lebih banyak sementara 

keberhasilannya tidak sebanding. Oleh karena itu, 

sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan 

dilakukan secara perlahan-lahan tetapi kontinu dan 

sistematik, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.24  

                                                      
23 Ubaidillah A, et.al, Pendidikan Kewarganegaraa, 

Demokrasi, HAM, dan Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 21. 
24 Zuly Qodir, Radikalisme Agama di Indonesia., 116. 
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Terkait dengan radikalisme, itu lebih pada 

pemahaman yang diperoleh yang sempit sehingga 

berujung pada teror bom bunuh diri. Bom ditujukan 

bukan kepada siapa-siapa. Lazimnya tidak lain ditujukan 

kepada sesama Muslim baik yang berasal dari aliran dan 

madzab yang berbeda atau yang sama, baik dari kalangan 

aparat negara mapun rakyat biasa. Bom bunuh diri secara 

sengaja guna menghancurkan musuh dan pembawa bom 

itu sendiri sejak dasawarsa 1980-an menjadi cara paling 

populer di berbagai tempat di dunia. dari tahun terus cara 

ini terus meningkat.25 Dan tidak bisa dipungkiri, 

bahwasannya radikalisme memiliki keterkaitan dengan 

terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau 

ancaman bagi umat manusia. Tindak kekerasan tersebut 

sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang 

menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan 

proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut 

menginginkan adanya perubahan politik dan sosial serta 

drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan 

sebagai pondasi yang dipahami secara ekstrem.26 

Menghilangkan radikalisme sangat sulit, tidak cukup 

menggiring pelaku radikalisme ke pengadilan. Dengan 

cara hukuman mati juga tidak cukup untuk membasmi 

radikalisme. Begitu banyak siasat dan strategi yang 

digunakan oleh para radikalis, sehingga sulit sekali 

                                                      
25Azyumardi Azra, Transformasi politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 186. 
26Dedi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi 

Terorisme di Indonesia, Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, NO. 1, 

2016:35, di akses pada tanggal 04 Desember 2018, Pukul 07.14. 
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ditebak cara penyusupan paham tersebut di kalangan 

muda baik anak sekolah utamanya. Sebagai seorang 

pelajar yang akan menjadi tonggak perjuangan bangsa 

akan lebih baik jika mulai dari sekarang menanamkan 

nilai-nilai pancasila dengan baik dan diiringi dengan 

pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Karakteristik Radikalisme 

Radikalisme dan praktek kekerasan yang 

mengatasnamakan agama merupakan ancaman serius 

bagi kehidupan manusia dewasa ini. Bukan hanya itu, 

radikalisme yang dibalut dengan pandangan-pandangan 

sempit keagamaan yang kemudian menjelma menjadi 

sebuah teror bahkan akan mengancam keberadan agama 

itu sendiri.  

Berikut ini, penulis akan memaparkan karakteristik 

radikalisme menurut para ahli. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah penulis dalam menganalisis teks dalam 

materi PAI yang bermuatan radikalisme.  

Karakteristik radikalisme menurut Yusuf al-

Qordhowi, adalah sebagai berikut: 

a. Fanatisme berlebihan 

Fanatik secara bahasa berasal dari kata ashaba 

al-aqumu bir rajuli ashban artinya mengepungnya 

untuk melindunginya. Kata ashabah berarti kelompok 

yang mengikuti seseorang. Fanatik artinya meliputi 
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dan menarik.27 Sikap fanatik pada dasarnya bisa 

menjadi filter untuk menangkal aliran sesat maupun 

berbagai upaya pemurtadan. Akan tetapi, sikap fanatik 

akan menjadi momok menakutkan apabila dibarengi 

sikap intoleransi yakni tidak menghargai keberadaan 

kelompok maupun umat agama lain serta berusaha 

meminimalisir kelompok maupun penganut agama 

yang berbeda. 

Pada dasarnya, tidak pantas kita sebagai hamba 

memaksakan kehendak kita pada orang lain sedang 

Allah sebagai pencipta tidak memaksakan kehendak-

Nya. 

b. Memaksakan kehendak 

Hal yang tidak lumrah, memberi kekangan 

dalam diri orang lain, agar orang lain melakukan 

sesuatu sesuai keinginannya. Memaksakan kehendak 

dikalangan kita semua, apalagi Indonesia memiliki 

banyak penduduk dan menganut agama masing-

masing. Maka dari itu, dalam menganut agama harus 

saling toleransi terhadap penganut agama lain 

sehingga paksa-memaksa dapat diminimalisir. 

Contohnya saja: memaksakan membentuk negara 

Islam dengan cara merubah ideologi negara seperti 

yang dilakukan olek kelompok DI/ TII. Memaksa 

seseorang untuk memeluk agama Islam, memaksa 

                                                      
27 Muhammad Az-Zuhaili, Moderat Dalam Islam  

(Penerjemah Kuwais dan Ahmad Yunus Naidi) (Jakarta: Akbar Media 

Eka Sarana, 2012), 139-141. 
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orang untuk memiliki paham yang sama dengannya 

seperti yang dilakukan oleh kelompok wahabi.28 

c. Menganut Ideologi Kekerasan 

Tidak memperlakukan sesama dengan dzalim, 

mengajak orang untuk masuk Islam. Padahal Allah 

memerintahkan dalam a-Qur’an dalam mengajak 

orang lain masuk Islam yaitu dengan jalan yang 

hikmah bukan kekerasan, dengan pengajaran bukan 

dengan kata-kata kasar. Berdakwah dengan lemah 

lembut menjadikan hubungan antar manusia menjadi 

lebih baik. 

d. Negative Thinking terhadap orang lain 

Memandang orang lain jahat, dan 

menyembunyikan kebaikan dan membesar-besarkan 

keburukan adalah karakteristik radikalisme. Orang-

orang ini sering kali mencari-cari keburukan, bahkan 

para ulama maupun kyai dan menuduh mereka 

menjadi pelaku bid’ah, apabila fatwa mereka berbeda 

dengan paham ataupun pendapat mereka. 

e. Terjerumus dalam jurang kekafiran 

Puncak dari sikap radikal ini adalah 

pengtakfiran. Pentakfiran bukan hanya sekedar 

pemutusan hubungan wali nikah, pemutusan 

hubungan warisan. Tetapi juga berakibat penghalalan 

darah seperti yang dilakukan oleh kaum wahabi yang 

                                                      
28Yusuf Qardhawy, Sistem Pengetahuan Islam, 

Diterjemahkan dari Madkhal Li Ma’rifah Al-Islam oleh Ahmad 

Barmawi (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 34-36. 
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menghalalkan darah orang yang kafir atau non 

muslim. 

Sedangkan menurut Muhammad Zuhdi sebagaimana 

dikutip Nurlena rifa’i bahwa radikalisme memiliki 

karakteristik sebagai berikut:29 

a. Klaim kebenaran 

Setiap pemeluk agama percaya bahwa kitab suci 

dan doktrin agama mereka adalah yang paling murni 

dan paling benar. Sementara itu, kitab suci, sekte 

maupun agama lain adalah sesat dan salah. 

b. Taklid buta dan setia kepada pemimpin mereka 

Umumnya penganut radikalisme memiliki 

loyalitas dan kesetiaan yang besar terhadap pemimpin 

mereka. 

c. Memiliki tujuan untuk mendirikan negara dan 

pemerintah yang ideal  

Penganut percaya dalam membangun/ 

menegakkan aturan Tuhan di bumi dengan 

memperbaiki moral serta teologi masyarakat. 

d. Memiliki kecenderungan untuk main hakim sendiri 

Karakteristik radikalisme diantaranya sebagai 

berikut: Pertama, sikap tidak toleransi dan tidak mau 

menghargai pendapat keyakinan orang lain, Kedua, 

                                                      
29Nurlena Rifai, Preventing Terrorism At School: An 

Evaluation Of The Indonesian Ministry of Religious Affairs’ Policies 

Concering Terrorism, Radical Religious Movement in curriculum 

content and pedagogy of secondary Education. Makalah ini disampaikan 

dalam konferens “Building Network and Sharing Best Practices For 

Strengthening Quality of Education in Muslim Society”, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 11 November 2015. Diakses pada tanggal 08 April 

2019. 
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sikap fanatik yaitu sikap merasa paling benar sendiri 

dan menganggap orang lain salah, Ketiga, sikap 

ekslusif yaitu membedakan diri dari kebiasaan 

kebanyakan orang, Keempat yaitu sikap yang 

cenderung ingin menggunakan kekerasan untuk 

mencapai tujuannya.30 Kekerasan yang ditimbulkan 

oleh radikalisme sangat khas dan terlihat keras seperti 

yang dipaparkan di atas. Mereka tidak akan tinggal 

diam, jika pendapatnya tidak diterima, bahkan mereka 

menggunakan istilah-istilah yang sangat menyesatkan 

tidak jarang dipergunakan seperti istilah takfir 

(mengkafirkan pihak lain) sehingga ketika ada seorang 

yang tidak sependapat dengan ideologinya maka 

dianggap kafir, maka mereka berhak bahkan wajib 

diperangi sampai titik darah penghabisan. Ancaman 

inilah yang merupakan ancaman nyata dari 

radikalisme. 

3. Masukknya radikalisme dalam pendidikan 

Ada beberapa cara masuknya radikalisme dalam 

pendidikan, yaitu melalui: 

a. Kegiatan pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran merupakan rangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental 

dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan, sumber 

                                                      
30 Della Putri Apriliana et.al, Respons Mahasiswa terhadap 

Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah, Academica, Vol. 1 No. 1, Januari 

- Juni 2017, di akses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 13.00. 
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belajar lainnya dalam rangka pencapaian 

kompetensi.31 

 Dalam kegiatan pembelajaran juga sering 

kali masalah tidak dapat dihindari, meskipun sudah 

diajari dengan pembelajaran yang baik. Hal ini 

terlebih lagi disebabkan oleh konsep pembelajaran, 

metode, penyusunan RPP ataupun penyusunan 

materi.32 Maka dari itu, dalam penyusunan apapun 

juga harus tetap diperhatikan dan dicek kembali 

sehingga yang telah dirancang tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai pancasila. 

b. Guru  

  Guru adalah satu aspek penting dalam 

pembelajaran PAI, baik secara formal maupun 

nonformal. Guru memiliki andil kuat dalam 

menanamkan ideologi radikal dalam diri pelajar. 

Dalam hal ini, guru bisa saja melakukan 

radikalisme melalui indoktrinasi pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Oleh karena itu, 

pembelajaran PAI banyak berkaitan dengan 

doktrin-doktrin agama.33  

  Selain itu, menurut Azyumardi Azra 

bahwasannya ada beberapa guru dalam mengajar 

                                                      
31Http://rumahpintarr.com/2016/11makalahkegiatanpembelajaran.h

tml?m=1, diakses pada tanggal 11Mei 2019. 
32Ibid.  

33 Abu Rokhmad, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi 

Paham Radikal, Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, (Mei, 2012):  87. 

Diaksesdarihttp://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/57/42tangga

l25September2015,  pada tanggal 17 Juni 2019. 

http://rumahpintarr.com/2016/11makalahkegiatanpembelajaran.html?m=1
http://rumahpintarr.com/2016/11makalahkegiatanpembelajaran.html?m=1
http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/57/42tanggal25September2015
http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/57/42tanggal25September2015
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suka menyisipkan pesan-pesan ajaran salafi, atau 

mengajarkan paham-paham yang kelihatan 

proradikalisme.34 

c. Buku Ajar 

  Dalam proses pendidikan, sumber belajar, 

seperti guru dan buku pelajaran, menjadi penting. 

Buku pelajaran merupakan organ krusial dalam 

proses belajar. Di Indonesia, dengan keterbatasan 

kualitas guru, buku pelajaran masih menjadi 

sumber belajar terbesar para murid. Untuk level 

Sekolah Menengah Atas (SMA) ada tiga buku ajar 

Pendidikan Agama Islam untuk masing-masing 

kelas yang berbeda satu sama lain untuk kelas X 

digunakan buku Pendidikan Agama Islam yang 

disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai 

pada kelas tersebut. Hal sama juga berlaku di kelas 

X dan XI.35 

  Pentingnya buku ajar bagi institusi 

pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, maka 

diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Salah 

satu upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu 

sesuai pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan 

                                                      
34Http://www.bcc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2016/05/1

60519_Indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah, diakses pada 

tanggal 17 mei 2019. 
35 Abu Rokhmad, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi 

Paham Radikal., 89. 

http://www.bcc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2016/05/160519_Indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah
http://www.bcc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2016/05/160519_Indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah
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(BSNP) dan Pusat Perbukuan telah melakukan 

penilaian buku ajar pelajaran pada satuan 

pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Dan Sekolah Menengah Atas.36 

  Maka dari itu, keberadaan buku ajar 

diprioritaskan dan dimanfaatkan sebagai 

pendamping siswa dalam mengembangkan daya 

pikirnya sendiri. Tanpa buku ajar, siswa akan 

kesulitan belajar, baik di dalam kelas maupun 

mandiri. Maka dari itu, pemerintah berupaya 

menjaga kualitas dari Buku ajar sehingga apa yang 

ada dalam buku ajar dapat member arahan positif 

bagi setiap siswa serta dapat menumbuhkan 

perilaku baik dari apa yang siswa pelajari.  

d. Media pembelajaran 

  Media pembelajaran atau media belajar 

adalah sesuatu yang menjadi medium atau 

perantara untuk menyampaikan pesan, atau 

mengkomunikasikan sesuatu. Melalui proses 

komunikasi, pesan, atau informasi dapat diserap 

dan dihayati orang lain. Supaya tidak terjadi miss 

dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana 

yang dapat membantu proses komunikasi. Tetapi 

media juga dapat memicu terjadinya pemahaman 

yang radikal, contohnya penyebaran buletin atau 

media cetak lainnya yang memuat informasi yang 

                                                      
36Https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb

b&channel=sb&q=urgensi+buku+paket+makalah&oq=urgensi+buku+p

aket+makalah&aqs=mobile-gws-lite. Diakses pada tanggal 12 Mei 2019 

https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&channel=sb&q=urgensi+buku+paket+makalah&oq=urgensi+buku+paket+makalah&aqs=mobile-gws-lite
https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&channel=sb&q=urgensi+buku+paket+makalah&oq=urgensi+buku+paket+makalah&aqs=mobile-gws-lite
https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&channel=sb&q=urgensi+buku+paket+makalah&oq=urgensi+buku+paket+makalah&aqs=mobile-gws-lite
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berkaitan tentang kontroversi politik dan ekonomi, 

tanpa adanya penjelasan maka akan timbul 

pertentangan dari beberapa penerima informasi 

tersebut, sehingga para pembaca dituntut lebih 

berhati-hati dalam menafsirkan sebuah informasi. 

  Media pada dasarnya sangat penting yaitu 

untuk memahami apa yang terbaik untuk 

menyampaikan pesan. Individu pada dasarnya 

memanfaatkan/ menggunakan media untuk 

memuaskan kebutuhan dan mencapai suatu 

tujuan.37 

e. Sumber belajar 

  Sumber belajar adalah seseorang atau sesuatu 

yang menjadi penyebab terjadinya proses 

pembelajaran. Sekarang ini sumber belajar bukan 

hanya guru, tetapi juga konten di internet, buku, 

dan sebagainya. Saat ini sudah terjadi revolusi 

sumber belajar.38 Apalagi sekarang informasi dapat 

ditemukan di internet, semua informasi akan 

mudah diakses baik informasi yang memuat konten 

toleransi maupun memuat konten intoleransi atau 

radikalisme.  

 

 

                                                      
37 Ida Nuraini, Media Pembelajaran sebagai Pembawa 

Pesan, Terakreditasi Dirjen Dikti SK. No. 56/dikti/Kep/2005, diakses 

pada tanggal 15 Juni 2019. 
38Aba fina, http://abafina/552a99fe6ea834395e552d17/bahan-

ajar-media-alat-peraga-sumber-belajar, diakses pada tanggal 5 Mei 

2019. 

http://abafina/552a99fe6ea834395e552d17/bahan-ajar-media-alat-peraga-sumber-belajar
http://abafina/552a99fe6ea834395e552d17/bahan-ajar-media-alat-peraga-sumber-belajar
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4. Penyebaran Radikalisme dalam pendidikan 

  Para pendukung faham radikalisme Islam 

menggunakan berbagai sarana dan media untuk 

menyebarluaskan paham mereka, termasuk melalui 

pendidikan formal. Upaya diseminasi paham radikal 

dilakukan baik dalam rangka pengkaderan internal 

anggota maupun untuk kepentingan sosialisasi kepada 

masyarakat luas.  

Berikut merupakan beberapa sarana yang 

digunakan untuk menyebarluaskan paham radikalisme:39 

a. Pengkaderan organisasi. Pengkaderan organisasi 

adalah pembinaan terhadap anggota dan calon 

anggota dari organisasi pengusung radikalisme. 

Bentuk pengkaderan ini dapat dilakukan secara 

individu maupun kelompok, dilakukan secara 

kelompok melalui yang sering disebut dengan 

pencucian otak. 

b. Penerbitan majalah, buletin, dan booklet. 

Penyebaran ideologi radikalisme juga dilakukan 

melalui majalah dan buletin. Seringkali majalah 

atau buletin yang beredar memberikan kesan Islami 

dan nuansa religious, sehingga banyak orang 

tertarik untuk membaca dan mempelajarinya.  

c. Penerbitan buku-buku. Paham radikalisme juga 

disebarkan melalui buku-buku, baik terjemahan 

maupun tulisan mereka sendiri.  

                                                      
39 Abdul Munip, Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. I. No. 2. Desember 2014, 165. 
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d. Memanfaatkan masjid-masjid yang berhasil 

“dikuasai”. Kelompok Islam radikal juga sangat 

lihai memanfaatkan masjid yang kurang “diurus” 

oleh masyarakat sekitar. Paham radikal disebarkan 

melalui kegiatan-kegiatan dakwah di masjid. 

e. Internet. Selain menggunakan media kertas, 

kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya 

untuk menyebarluaskan buku-buku dan informasi 

tentang jihad. 

f. Lembaga pendidikan. Sekolah atau kampus menjadi 

salah satu target penyebaran paham radikal. 

Dipilihnya pemuda adalah rasa keingintahuan 

mereka yang cukup besar untuk memahami sesuatu. 

Ketika keinginan itu ada, apapun jalan dan caranya 

akan dilakukan. Keadaan seperti inilah yang 

dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk 

mengajak mereka dalam diskusi serta kegiatan 

kelompok radikal.40 

5. Urgensi Buku Ajar dalam Pembentukan Nilai 

Radikalisme 

Buku ajar sangat membantu dalam tercapainya 

pembelajaran yang baik. Apalagi buku ajar pendidikan 

agama Islam merupakan bagian dari pendidikan karakter 

dan dipandang ikut memberikan andil dalam 

mempengaruhi sikap dan tindakan siswa. Jika yang 

diberikan oleh guru kepada siswa itu materi yang sesuai 

                                                      
40 Taslim Syahlan, Menangkal Gerakan Radikalisme Islam 

Melalui Sekolah Magistra ,Vol. 6, No.2 Oktober 2015, diakses pada 

tanggal 17 Juni 2019. 
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dengan agama dan pancasila maka tidak akan ada 

tindakan radikal dalam diri siswa. Atau sebaliknya, jika 

pendidikan yang diberikan guru dari buku ajar itu 

memuat materi radikal maka dari dalam diri siswa akan 

muncul tindakan yang radikal.  

Maka dari itu, buku ajar dapat menimbulkan nilai 

radikal yang dapat mempengaruhi sikap siswa yaitu sikap 

militan keagamaan, yang didorong oleh ajaran jihad dan 

anti terhadap kelompok/ penganut agama lain serta 

pemahaman agama yang sempit.41 

6. Bahaya radikalisme  

Bahwasannya radikalisme ini sangat berbahaya 

dalam struktur pemerintah: 

a. Memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia  

Adanya gerakan radikalisme, Indonesia akan 

diuji dengan rakyat yang seolah memecah. 

b. Menimbulkan guncangan di dalam negara  

Radikalisme akan membuat pemerintahan 

menjadi tidak stabil dikarenakan gerakan mereka 

menghambat kinerja pemerintah. 

c. Meruntuhkan nilai-nilai pancasila yang sudah 

diterapkan oleh negara 

                                                      
41 Moh. Hasim, Potensi Radikalisme di Sekolah, Jurnal 

Penelitian Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan, Vol. 13, No.2 

Agustus2015,http://www.google.co.id/search?q=mengapa+buku+ajar+b

erpengaruh+terhadap+munculnya+radikalisme&client=ucwebb& chan 

nel=sb, diakses pada tanggal 16 April 2019. 

http://www.google.co.id/search?q=mengapa+buku+ajar+berpengaruh+terhadap+munculnya+radikalisme&client=ucwebb&%20chan%20nel=sb
http://www.google.co.id/search?q=mengapa+buku+ajar+berpengaruh+terhadap+munculnya+radikalisme&client=ucwebb&%20chan%20nel=sb
http://www.google.co.id/search?q=mengapa+buku+ajar+berpengaruh+terhadap+munculnya+radikalisme&client=ucwebb&%20chan%20nel=sb
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Dimana nilai pancasila yang berupa persatuan 

dan kesatuan seolah tidak digunakan kembali, 

kelompok radikalisme lebih memilih menggunakan 

ideologi yang mereka bawa. Mereka menganggap 

pemimpin bangsa telah gagal menjalankan roda 

pemerintahan, para wakil rakyat telah mengabaikan 

amanah para rakyat. Oleh sebab itu mereka 

menawarkan perubahan.  

 

 

 

B. Analisis Semantik  Ferdinand De Saussure 

a. Pengertian Semantik 

Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris: 

semantics) diturunkan dari kata bahasa Yunani Kuno 

“sema” (bentuk nominal) yang berarti “tanda” atau 

“lambang”. Bentuk verbalnya adalah semanio yang 

berarti “menandai” atau “melambangkan”. Yang 

dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai 

padanan kata “sema” itu adalah tanda linguistik (Prancis: 

signe linguistique) seperti yang dikemukakan oleh 

Ferdinand De Saussure.  

Tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda 

(Prancis: signifie) yang berwujud bunyi, dan komponen 

petanda (Prancis: signifie) yang berwujud konsep atau 

makna. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang 

mengkaji sistem makna, mapun teori. Maka akan 

diketahui suatu makna dalam sebuah kata, baik 
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bagaimana asal mulanya, bagaimana perkembangannya, 

dan apa yang menyebabkan perubahan makna dalam 

sejarah suatu bahasa.  

Kata semantik ini, kemudian disepakati oleh 

banyak pakar untuk menyebut bidang linguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda linguistik itu dengan 

hal-hal yang ditandainya atau kata lain, bidang studi 

dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang 

terdapat salam satuan-satuan bahasa. Oleh karena itu, 

semantik secara gamblang dapat dikatakan sebagai ilmu 

yang mempelajari makna. 

Selain semantik dalam studi tentang makna ada 

pula bidang studi yang disebut semiotika (sering juga 

disebut semiologi dan semasiologi).bedanya kalau 

semantik objek studinya adalah makna yang ada dalam 

bahasa maka semiotika objek studinya adalah makna 

yang ada dalam semua sistem lambang dan tanda. Jadi, 

sebetulnya objek kajian semiotika lebih luas dari pada 

objek kajian semantik. Sebenarnya, studi semantik itu 

termasuk dalam kajian semiotik, sebab bahasa juga 

termasuk sebuah sistem lambang. 

Semantik membicarakan kebermaknaan kata dan 

kalimat yang lebih bersifat verbal, oleh karena orang 

yang mengerutkan dahi tanda tidak setuju, tidak 

mempunyai makna apa-apa sebagai seorang yang 

mempelajari semantik. Sedangkan ketidaksetujuan itu 

ditampilkan dalam kalimat saya tidak setuju, maka ujaran 

ini akan menarik bagi seseorang yang mempelajari 

semantik.  
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Kempson berpendapat ada 4 syarat yang harus 

dipenuhi untuk mendeskripsikan semantik, keempat 

syarat itu adalah:42 

1) Teori itu harus dapat meramalkan makna setiap 

satuan yang muncul yang didasarkan pada satuan 

leksikal yang membentuk kalimat. 

2) Teori itu harus merupakan seperangkat kaidah. 

3) Teori itu harus dapat membedakan kalimat secara 

gramatikal benar dan yang tidak dilihat dari segi 

semantik. 

4) Teori tersebut dapat meramalkan makna yang 

berhubungan dengan antonim, kontradiksi, 

sinonim. 

Keempat tersebut merupakan syarat untuk 

mengetahui bagaimana semantik, seperti apa semantik 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

b. Sejarah Semantik  

Istilah dari semantik sudah ada sejak abad ke-17 

bila dipertimbangkan dari semantic philosophy, tetapi 

istilah semantik muncul pada tahun 1894 yang 

diperkenalkan oleh organisasi Amerika yang bernama 

“American Philological Assocation”. 

Demikian juga dengan Chomsky, bapak linguistik 

transformasi, dalam bukunya yang pertama (1957) tidak 

menyinggung-nyinggung masalah makna. Baru 

kemudian dalam bukunya yang kedua (1965) beliau 

                                                      
42 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2014), 18. 
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menyatakan bahwa semantik merupakan komponen dari 

tata bahasa dan makna kalimat sanagat ditentukan oleh 

semantik ini.43 

Sejak Chomsky menyatakan betapa pentingnya 

semantik dalam studi linguistik, maka studi semantik 

sebagai bagian dari studi linguistik menjadi semarak. 

Semantik tidak lagi menjadi objek periferal, melainkan 

menjadi objek yang setaraf dengan bidang-bidang studi 

linguistik yang lainnya. Banyak perhatian diarakan pada 

semantik. Berbagai teori tentang makna bermunculan.44  

Namun semantik dinyatakan sebagai ilmu makna 

pada tahun 1890-an dengan muncul Essai de Semantique 

karya Breal, yang kemudian disusul oleh karya dari Stern 

pada tahun 1931. Sebelum karya Setrn telah muncul 

karya dari Ferdinand De Saussure berjudul Cours de 

Linguisticque Generale.45 Buku teraebut yang 

menjadikannya terkenal sebagai peletak dasar linguistik 

modern. (Secara harfiah terjemahan itu ialah “Pelajaran 

Linguistik Umum” tetapi terjemahan yang wajar tentulah 

Pengantar Linguistik Umum.46 Setelah muculnya karya 

Ferdinand De Saussure, pandangan terhadap semantik 

                                                      
43 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 

2012), 285. 
44 Ibid., 285. 
45 Novi Remini et.al, Kebahasaan (Fonologi, Morfologi dan 

Semantik) (Bandung: Upi Press, 2006), 220. 
46 Ferdinand De Saussure, Pengantar Linguistik Umum 

(Yogyakarta: Gajah Mada University, 1988), 3. 
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kemudian berbeda dari pandangan sebelumnya. 

Perbedaan pandangan ini disebabkan, antara lain:47 

1) Pandangan historis mulai ditinggalkan; 

2) Perhatian mulai diarahkan pada struktur di dalam 

kosa kata; 

3) Semantik mulai dipengaruhi oleh stilistika; 

4) Studi semantik terarah pada bahasa tertentu (tidak 

bersifat umum lagi); 

5) Hubungan antara bahasa dan pikiran mulai 

dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang 

menentukan dan mengarahkan pikiran; 

6) Semantik telah melepaskan diri dari filsafat tetapi 

tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan 

semantik (semantik filosofis yang merupakan 

cabang logika simbiolis). 

Di samping istilah semantik, Wells mengemukakan 

istilah semasiologi, semiologi, semiotik, semantik. Istilah 

semasiologi berasal dari C. Reisig yang mengatakan 

bahwa semasiologi adalah studi tentang makna. Jadi 

berpadanan dengan istilsh semantik. Istilah semiologi 

mirip dengan istilah semiotik.48 

Tokoh yang secara sungguh-sungguh berusaha 

mengadaptasikan pendapat Saussure itu dalam bidang 

semantik, Trier’s. salah satu teori profesor berkebangsaan 

Jerman tersebut adalah Teori Medan Makna. Dengan 

diadaptasikannya teori Saussure dalam bidang semantik, 

                                                      
47 Novi Remini et.al, Kebahasaan (Fonologi, Morfologi dan 

Semantik), 220-221. 
48 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal., 5. 
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maka dalam perkembangan berikutnya kajian semantik 

memiliki ciri (a) meskipun semantik masih membahas 

masalah perubahan makna, pandangan yang bersifat 

historis sudah ditinggalkan karena kajian yang dilakukan 

bersifat deskriptif, serta (b) struktur dalam kosakata 

mendapat perhatian dalam kajian sehingga dalam 

kongres para linguis di Olso (1957) maupun di 

Cambridge (1962), dalam buku Ullman, masalah 

“semantik struktural” merupakan salah satu masalah 

yang hangat dibicarakan.49 

Ilmu semantik adalah:50 

1) Ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-

tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. 

2) Ilmu tentang makna atau arti. 

Istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi 

linguistik daripada istilah untuk ilmu makna lainnya 

seperti semiotika, semiologi, semasiologi, sememik dan 

semik. Ini dikarenakan istilah-istilah yang lainnya itu 

mempunyai cakupan objek yang luas, yakni mencakup 

makna tanda atau lambang pada umumnya. 

Jadi, kata semantik merupakan ilmu studi yang 

mengacu pada makna.51 Makna dari sebuah bahasa itu 

pun menjadi bermacam-macam bila dilihat dari segi atau 

pandangan yang berbeda. Maka jika seorang ingin 

                                                      
49Aminuddin, Semantik, Pengantar Studi Tentang Makna 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 17. 
50file:///C:/Users/user/Downloads/teori%20semantik.pdf, di 

akses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 12.00. 
51 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal., 2. 

file:///C:/Users/user/Downloads/teori%20SEMANTIK.pdf
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mengetahui makna sebuah kata atau kalimat 

membutuhkan analisis untuk mendeskripsikan kata 

sekaligus kalimat yang terkandung didalamnya. Sehingga 

para pembaca atau penerima bisa lebih memahami 

maksud dari bahasa tersebut.  

c. Jenis Semantik 

Ada berbagai jenis semantik yang akan dijelaskan 

yaitu sebagai berikut, diantaranya:52 

1) Semantik behavioris 

Sikap umum penganut aliran behavioris yakni 

penganut behavioris  tidak terlalu yakin dengan 

istilah-istilah yang bersifat mentalistis berupa mind, 

concept dan idea, tidak ada perbedaan esensial 

antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku 

hewan, mementingkan faktor belajar. 

2) Semantik Deskriptif  

Semantik Deskriptif adalah kajian semantik 

yang khusus memperhatikan makna yang sekarang 

berlaku. Misalnya: dalam BI ada kata juara. Makna 

kata juara yang diperhatikan yakni orang yang 

mendapat peringkat teratas dalam pertandingan 

atau perlombaan di sekolah. Orang tidak 

memperhatikan makna sebelumnya, yakni pengatur 

dan pelerai dalam persambungan ayam. 

3) Semantik Historis 

Semantik historis yakni studi semantik yang 

mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu.  

                                                      
52Mansoer Pateda, Semantik Leksikal., 74-76. 
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Masyarakat yang menggunakan bahasa terus 

mengalami perkembangan yang sifatnya dinamis. 

Jika kita belajar mengenai semantik historis maka 

mau tidak mau kita juga harus berbicara mengenai 

sejarah masyarakat pemakai bahasa, perkembangan 

pemikiran pemakai bahasa. 

4) Semantik Gramatikal 

Semantik gramatikal adalah studi semantik 

yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam 

satuan kalimat. Verhaar mengatakan “semantik 

gramatikal jauh lebih sulit dianalisis.” Kalimat 

masih duduk, kakak sudah lama tidur, susah 

dianalisis. Orang tidak boleh menafsirkan dari segi 

kata yang membentuknya. Orang harus 

menafsirkan dari keseluruhan isi kalimat ini, 

bahkan sesuatu yang ada dibalik kalimat ini. 

Kalimat ini dapat diceritakan seperti ini: Ada dua 

orang bersahabat, katakanlah John dan Mbete. John 

dan Mbete bertamu ke rumah Margaret. John masih 

ada hubungan keluarga dengan Margaret, Karena 

itu adik Margaret menyapa John, kakak. Rupanya 

Mbete masih asing di rumah Margaret, sedangkan 

si John karena masih ada hubungan keluarga, ia 

agak bebas. Pukul 12.15 John langsung makan 

tanpa mengajak Mbete. Selesai makan karena 

mengantuk, John langsung tidur. Hal ini pun tidak 

diketahui Mbete. Rupanya Mbete keasyikan 

membaca majalah. Kenyataan ini terlihat oleh adik 
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Margaret, lalu ia berkata kepada Mbete, “masih 

duduk, kakak sudah lama tidur”. 

5) Semantik Generatif 

Semantik muncul dengan lahirnya aliran baru 

dalam lingustik, yakni aliran transformasi. Konsep-

konsep yang terkenal dalam aliran ini yakni 

kompetensi (kemampuan atau pengetahuan 

pembicara tentang bahasa yang digunakannya) 

performasi (penggunaan bahasa yang dipahami itu 

dalam komunikasi), struktur luar (unsur bahasa 

berupa kata dan kalimat seperti yang terdengar) dan 

struktur dalam (makna yang berada di balik 

struktur luar). Aliran ini mulai terkenal dengan 

munculnya buku Syntactic Structures karya N. 

Chomsky yang kemudian mengalami peninjauan 

dan perkembangan sehingga lahirlah sebutan versi 

1957.  

Teori semantik generatif muncul karena 

ketidakpuasaan linguis terhadap pandangan 

Chomsky. 

6) Semantik Logika 

Semantik logika adalah cabang logika 

modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan 

notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik 

logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari 

logika seperti yang berlaku dalam matematika yang 

mengacu pada pengkajian makna atau penafsiran 
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ujaran terutama yang dibentuk dalam sistem logika 

oleh Champ. 

Dalam semantik logika dibahas makna 

proposi yang dibedakan dalam kalimat, sebab 

kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama 

dapat saja diujarkan dalam proporsi yang sama; 

sebaliknya sebuah kalimat dapat diujarkan dalam 

dua atau lebih proporsi. Proporsi boleh benar, boleh 

salah dan lambang disebut variabel proporsional 

dalam semantik logika. 

7) Semantik Leksikal 

Semantik leksikal adalah kajian semantik 

yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem 

makna yang terdapat dalam kata. Veerhaar berkata, 

“Perbedaan antara leksikon dan gramatikal 

menyebabkan bahwa dalam semantik kita bedakan 

pula antara semantik leksikal dan semantik 

gramatikal”. Leksikal adalah bentuk ajektif yang 

diturunkan dari bentuk nomina leksikon 

(vocabulary, kosakata, pembendaharaan kata). 

Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan 

kata yang bermakna. Leksikon disamakan dengan 

kosakata atau pembendaharaan kata, maka leksem 

dapat disamakan dengan kata.  

Makna leksikal juga dapat diartikan sebagai 

makna bersifat leksikon, bersifat leksem, atau 

bersifat kata. Dalam semantik leksikal diselidiki 

makna yang ada pada leksem-leksem dari bahasa 
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tersebut. Oleh karena itu, makna yang ada pada 

leksem-leksem itu disebut makna leksikal. Leksem 

adalah istilah-istilah yang lazim digunakan dalam 

studi semantik untuk menyebutkan satuan bahasa 

bermakna. Istilah leksem ini kurang lebih dapat 

dipadankan dengan istilah kata yang lazim 

digunakan dalam studi morfologi dan sintaksis dan 

yang lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal 

bebas terkecil. Bentuk-bentuk leksikal yang 

terbentuk dari fonem-fonem dan bentuk-bentuk 

gramatikal yang terdiri dari taksem-taksem (ciri 

penataan).53 

Mengenai semantik leksikal tidak terlalu 

sulit: sebuah kamus merupakan contoh yang tepat 

untuk semantik leksikal; makna tiap kata diuraikan 

di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan 

makna yang terdapat didalam kata sebagai satuan 

mandri. Kita tidak membahasnya ketika kata 

tersebut dirangkaikan sehingga menjadi kalimat. 

Unsur leksikal adalah unit terkecil di dalam sistem 

makna suatu bahasa dan dapat dibedakan dari unit 

kecil lainnya. Makna leksikal merupakan unsur 

tertentu yang melibatkan hubungan antara makna 

kata-kata yang siap dianalisis.54 Makna leksikal ini 

lebih mudah, asalkan seorang yang menggunakan 

                                                      
53 Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik (Bandung: PT 

Refika Aditama, 1993), 254. 
54 Novi Remini et.al, Kebahasaan (Fonologi, Morfologi dan 

Semantik)., 251. 
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makna leksikal ini memiliki kamus sehingga 

dengan kamus tadi mempermudah dalam 

memaknai suatu kata. Namun, perlu diketahui 

bahwa kamus-kamus yang bukan dasar juga ada 

memuat makna-makna lain bukan leksikal seperti 

makna kias dan makna-makna yang terbentuk 

secara metaforis.55 

Contoh dalam BI terdapat kata habitat yang 

maknanya: (i) tempat tinggal khas bagi seseorang 

atau kelompok masyarakat; (ii) tempat tinggal 

organisme tertentu; tempat hidup yang alami bagi 

tumbuh-tumbuhan dan hewan; lingkungan 

kehidupan asli; (iii) tempat kediaman atau 

kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia dengan 

kondisi pada permukaan bumi. Akhir-akhir ini 

makna kata habitat lebih dihubungkan dengan 

tempat hidup asli organisme, tumbuh-tumbuhan 

dan hewan. Secara mudah untuk mengetahui 

makna leksikal suatu kata, orang dapat 

memanfaatkan kamus, sedangkan kalau ingin 

mengetahui makna leksikal istilah tertentu, orang 

dapat memanfaatkan kamus istilah dalam bidang 

ilmu tertentu.   

Dengan contoh-contoh di atas, makna 

leksikal juga dapat diartikan sebagai makna yang 

                                                      
55 Abdul Chaer, Linguistik Umum., 289. 
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sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil 

observasi indra kita, atau makna apa adanya.56 

8) Semantik Struktural 

Semantik struktural adalah pendekatan pada 

semantik yang menekankan hubungan makna 

antara kata dan kelompok kata.57 Selain itu, 

semantik struktural adalah studi tentang hubungan 

antara makna istilah dalam kalimat, dan bagaimana 

makna dapat dikomposisikan dari elemen yang 

lebih kecil.58 Pembahasan semantik struktural 

dengan kajian ini berkaitan dengan strukturalisme 

yang dikembangkan di Eropa, terutama dari 

Saussurean structuralism, post-Saussurean yang 

dikembangkan murid-murid Saussure, missalnya 

kelompok aliran Jenawa serta kelompok aliran 

Praha yang dikembangkan Cerole Lingustique de 

Prague.59 

Betapa pentingnya tentang semantik 

struktural ini dapat dilihat pada agenda Kongres 

Linguistik Internasional ke-8 di Olso, Agustus 

                                                      
56 Abdul Chaer, Linguistik Umum., 289. 
57 Https://www.apaarti.com>semantik-struktural pada tanggal 

31 Desember 2018, pukul 10.28. 
58Https://en.m.wikipedia.org/wiki/Structural_semantics pada 

tanggal 29 Desember 2018 pukul 10.44. 
59 Aminuddin, Semantik, Pengantar Studi Tentang Makna., 

103. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Structural_semantics
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1957, kemudian munsul kembali pada Kongres ke-

9, tahun 1962 di Combridge, Massachussette.60  

Semantik struktural bermula dari pandangan 

linguis struktural yang dimulai oleh Ferdinand de 

Saussure (seorang pakar linguistik, pendiri 

lingustik modern, berkebangsaan Swiss) yang 

melahirkan aliran srtuktural dalam linguistik, atau 

yang biasa disebut Struktural. Penganut 

strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa 

adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktural 

yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang 

disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur 

berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, 

dan semantik yang membaginya menjadi kajian 

fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik 

(discourse). 

Menurut pandangan linguis struktural pada 

unsur fonem tidak ada makna tetapi dapat 

membedakan makna; pada unsur morfem ada yang 

bermakna, dan ada yang hanya mengakibatkan 

munculnya makna; pada unsur kata memang ada 

makna yang disebut makna leksikal; pada unsur 

frasa ada makna, yakni makna frasa itu sendiri; 

pada unsur klausa terdapat makna, yakni makna 

klausa itu sendiri; pada unsur kalimat terdapat 

                                                      
60 Stephen Ullman, Pengantar Semantik (Yogyakarta: Pusaka 

Pelajar, 2007), 10. 
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makna, yakni makna gramatikal; dan pada unsur 

semantik terdapat makna semantik. 

d. Manfaat Semantik 

Bagi orang-orang kebanyakan pada umumnya, 

pengetahuan yang luas akan teori semantik tidaklah 

diperlukan. Tetapi pemakaian dasar semantik tentunya 

masih diperlukan untuk memahami dunia di 

sekelilingnya yang penuh dengan informasi dan lalu 

lintas kebahasaan. Semua informasi yang ada di 

sekelilingnya, dan yang juga harus mereka serap, 

berlangsung melalui bahasa, melalui dunia lingual. 

Sebagai manusia bermasyarakat tidak mungkin mereka 

bisa hidup tanpa memahami alam sekeliling mereka yang 

berlangsung melalui bahasa.61 Bagi seorang guru atau 

calon guru, teori-teori semantik ini akan menolongnya 

memahami dengan lebih baik “rimba belantara rahasia” 

bahasa yang akan diajarkan itu, sedangkan manfaat 

praktis akan diperolehnya kemudahan bagi dirinya dalam 

mengajarkan bahasa itu kepada muridnya. 

  

                                                      
61 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 13. 
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BAB III 

TEKS-TEKS BERMUATAN RADIKALISME DALAM 

BUKU AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA/ 

SMK 

 

 

 

 

A. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam SMA/ SMK kelas 

X Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Peran penting buku ajar pendidikan agama dalam 

menanamkan nilai-nilai dan pemahaman agama pada peserta 

didik. Perilaku siswa akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan 

pemahaman agama yang dia terima. Jika nilai-nilai dan 

pemahaman agama yang radikal yang ia terima maka 

perilaku keagamaan siswa akan cenderung radikal atau 

sebaliknya, jika nilai-nilai dan pemahaman agama yang 

moderat yang diajarkan padanya maka perilaku 

keagamaannya pula akan cenderung moderat. 

Selain itu, buku ajar merupakan penafsir utama dari 

visi dan misi sebuah pendidikan. Buku ajar juga dapat 

berkontribusi dalam menumbuhkan sikap radikalisme 

terbukti oleh Tim Penilai Buku Ajar Direktorat PAIS, 

bahwasannya buku ajar bukan hanya mencerdaskan namun 

juga mencerahkan dan menggugah nalar dan spiritual untuk 

menjadi kreatif dan inovatif. Kita sering menyamakan 

kecerdasan dengan intelligent, padahal buku ajar bukan 

hanya sekedar itu, melainkan harus mindful textbook. 
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Mindful yaitu memberi banyak perspektif bagi anak untuk 

berpikir yang disesuaikan dengan perkembangannya. Secara 

tidak lansung anak dapat berkembang penalarannya melalui 

buku yang ia baca, serta memberikan penafsiran antara apa 

yang diperoleh dari guru dan apa yang ia pelajari sendiri. 

Sehingga bisa jadi, melalui buku anak bisa terpengaruh 

paham radikal. 

 Di tengah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki 

oleh guru, buku memiliki posisi penting sebagai penunjang 

sekaligus sumber pengetahuan kedua bagi siswa. Namun, 

beberapa tahun belakangan keberadaan buku sebagai media 

pembelajaran kembali dipersoalkan. Di tahun 2016 terdapat 

teks bermuatan radikal ditemukan dalam buku baca murid 

TK. Serta pada tahun 2017 terdapat buku ajar yang 

mengandung materi bermuatan radikal dan intoleren, 

sehingga para guru termasuk Kemenag lebih berhati-hati 

dalam menyusun buku ajar untuk anak-anak. Karena buku 

ajar yang baik yaitu buku ajar yang mengajari anak untuk 

memiliki perilaku yang baik dan mencetak lulusan yang 

baik pula. 

Berdasarkan beberapa persoalan di atas. Maka pada 

bab ini, Pertama: penulis akan memaparkan tentang isi 

materi yang terdapat dalam buku pendidikan agama Islam 

SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kedua, penulis akan menguaraikan muatan radikalisme 

dalam buku pendidikan agama Islam SMA/ SMK terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Tabel 1.1 

Materi Buku Pendidikan Agama dan Budi Pakerti Kelas X 

No Judul Bab Materi/ Bab 

1 Pentingnya 

Mengendalik

an Diri 

(Mujahadah 

‘an-Nafs) 

Kajian QS Al-Anfal (8): 72 

tentang control diri, Kajian 

hadits tentang control diri 

2 Berprasangka 

baik 

(Husnudzan) 

Kajian QS Al-hujurat (49): 

12 tentang Husnudzan, 

Kajian hadits tentang 

husnudzan, hikmah dan 

manfaat husnudzan, 

Perbedaan Husnudzan, 

Ghibah, Buthan, dan Fitnah  

3 Indahnya 

Persaudaraan 

(Ukhuwah) 

Kajian QS Al-Hujurat (49): 

10 tentang persaudaraan, 

Kajian hadits tentang 

persaudaraan 

4 Menjaga 

Martabat Diri 

dari 

pergaulan 

Bebas dan 

zina 

Kajian QS Al-Isra’ (17): 32 

dan An-Nur (24): 2 tentang 

Larangan 

5 Meneladani 

sifat-sifat 

Allah SWT 

melalui 

Pengertian iman kepada 

Allah SWT dan sifat-sifat-

Nya, Ruang lingkup Iman 

kepada Allah SWT, 
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Asmaul 

Husna 

mengenal Allah SWT dan 

sifat-sifat-Nya, Mengimani 

sifat-sifat Allah SWT dan 

asmaul husna, perilaku yang 

mencerminkan beriman 

kepada Allah SWT 

6 Menghindark

an Malaikat 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Pengertian Iman kepada 

malaikat, Jumlah malaikat, 

tugas malaikat, kedudukan 

manusia dan malaikat, 

tanda-tanda beriman kepada 

malaikat, perilaku orang 

yang beriman kepada 

malaikat, hikmah beriman 

kepada malaikat 

7 Gemar 

menuntur 

ilmu dan 

mengamalka

nnya 

Kajian QS At-taubah (9): 

122 tentang pentingnya 

menuntut ilmu, kajian hadits 

tentang pentingnya 

menuntut ilmu, sikap dan 

perilaku gemar menutut 

ilmu yang mencerminkan 

QS At-taubah (9): 122 dan 

hadits terkait 

8 Beragama 

secara utuh 

melalui 

hukum Islam 

Al-Qur’an sebagai sumber 

hukum Islam Pertama, 

Hadits sebagai sumber 

hukum Islam kedua, Ijtihad 

sebagai sumber hukum 
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ketiga, hukum taklifi 

9 Meningkatka

n 

kesejahteraan 

umat melalui 

wakaf 

Pengertian wakaf, hukum 

dan dalil tentang wakaf, 

syarat wakaf, rukun wakaf, 

ketentuan harta yang 

diwakafkan, hukum 

mengganti atau 

memindahkan wakaf, 

contoh wakaf, pentingnya 

wakaf, hikmah wakaf, 

perundang-undangan 

tentang wakaf di Indonesia 

10 Meneladani 

dakwah 

Rasulullah 

SAW periode 

Mekah 

Proses dakwah Rasulullah 

SAW periode Mekah, 

Substansi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Mekah, strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Mekah, Faktor-faktor sosial 

yang mempengaruhi 

dakwah Rasulullah SAW 

periode Madinah, 

meneladani strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Madinah dalam konteks ke-

Indonesiaan dan 

Globalisasi, Menunjukkan 

kesadaran berperilaku sesuai 

dengan strategi dakwah 
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Rasulullah SAW periode 

Madinah 

11 Meneladani 

dakwah 

Rasulullah 

SAW periode 

Madinah 

Proses dakwah Rasulullah 

SAW periode Madinah, 

Substansi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Madinah, strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Madinah, Faktor-faktor 

sosial yang mempengaruhi 

dakwah Rasulullah SAW 

periode Madinah, 

meneladani strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Madinah dalam konteks ke-

Indonesiaan dan 

Globalisasi, Menunjukkan 

kesadaran berperilaku sesuai 

dengan strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Madinah 

Sumber: Buku PAI Kelas 1 terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi sebelas bab. 

Bab pertama menjelaskan tentang kajian QS Al-Anfal (8): 

72 tentang control diri, kajian hadits tentang control diri. 

Dari pembahasan materi di atas, jika materi tersebut 
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diklasifikasikan maka termasuk materi aqidah akhlak yang 

mengatur tentang seorang muslim harus mampu mengatur 

dirinya sendiri kea rah yang leih baik. Bab kedua tentang 

kajian QS Al-hujurat (49): 12 tentang husnudzan, kajian 

hadits tentang husnudzan, hikmah dan manfaat husnudzan, 

perbedaan husnudzan, ghibah, buthan, dan fitnah, namun di 

dalam materi ini tidak terdapat muatan radikalisme. Hal 

tersebut tercermin dari isi dari materi tersebut tidak 

menyimpang dan mengarah pada radikalisme. Jika 

diklasifikasikan maka materi ini masuk pada materi aqidah 

akhlak. Bab ketiga menjelaskan tentang kajian QS Al-

Hujurat (49): 10 tentang persaudaraan, kajian hadits tentang 

persaudaraan, bahkan didalamnya menuntut bagi setiap 

manusia untuk selalu menjalin hubungan baik kepada 

sesama baik itu keluarga, teman maupun tetangga. Dari 

pembahasan materi bab di atas, jika diklasifikasikan maka 

masuk materi aqidah akhlak karena menunjukkan hubungan 

dan bagaimana bersikap kepada orang lain. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu kajian 

QS Al-Isra’ (17): 32 dan An-Nur (24): 2 tentang Larangan. 

Pembahasan ini menjaga martabat diri dari pergaulan bebas 

dari zina, jika diklasifikasikan materi ini termasuk materi 

aqidah akhlak karena mengatur tentang perilaku dan cara 

serorang muslim dalam bergaul. Bab lima, yaitu pengertian 

iman kepada Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, ruang lingkup 

Iman kepada Allah SWT, mengenal Allah SWT dan sifat-

sifat-Nya, mengimani sifat-sifat Allah SWT dan asmaul 

husna, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah 

SWT. Materi di atas jika diklasifikasikan maka masuk 
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materi aqidah akhlak karena di dalamnya menjelaskan untuk 

mengimani adanya sang pencipta sekaligus mengetahui 

yang mengenainya sperti sifat, dan lafadz-lafadz yang dapat 

mengagungkannya.  

Pembahasan bab enam yaitu pengertian Iman kepada 

malaikat, jumlah malaikat, tugas malaikat, kedudukan 

manusia dan malaikat, tanda-tanda beriman kepada 

malaikat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat, 

hikmah beriman kepada malaikat. Dalam pembahasan ini, 

jika diklasifikasikan maka masuk pada materi aqidah akhlak 

karena berkenaan dengan keimanan. Bab berikutnya yatu 

bab tujuh yaitu membahas tentang kajian QS At-taubah (9): 

122 tentang pentingnya menuntut ilmu, kajian hadits tentang 

pentingnya menuntut ilmu, sikap dan perilaku gemar 

menutut ilmu yang mencerminkan QS At-taubah (9): 122 

dan hadits terkait. Dari pembahasan di atas, materi ini 

termasuk materi al-Qur’an hadits karena telah diterangkan 

dalam al-Qur’an. Bab berikutnya yaitu bab delapan yaitu 

membahas tentang al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam 

Pertama, Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua, Ijtihad 

sebagai sumber hukum ketiga, hukum taklifi. Dari 

pembahasan di atas, materi tersebut termasuk materi al-

Qur’an hadits karena menguraikan mengenai sumber hukum 

Islam yang dapat dijadikan pedoman.  

Bab sembilan menjelaskan tentang pengertian wakaf, 

hukum dan dalil tentang wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf, 

ketentuan harta yang diwakafkan, hukum mengganti atau 

memindahkan wakaf, contoh wakaf, pentingnya wakaf, 

hikmah wakaf, perundang-undangan tentang wakaf di 
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Indonesia. Dari pembahan di atas, sangat jelas materi ini 

termasuk materi fiqh. Bab berikutnya yaitu bab sepuluh 

membahas tentang proses dakwah Rasulullah SAW periode 

Mekah, substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, 

strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, faktor-

faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah SAW 

periode Mekah, meneladani strategi dakwah Rasulullah 

SAW periode Mekah dalam konteks ke-Indonesiaan dan 

Globalisasi, menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai 

dengan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. 

Jika diklasifikasikan materi di atas termasuk materi sejarah 

kebudayaan Islam. Bab selanjutnya yaitu bab sebelas 

membahas tentang proses dakwah Rasulullah SAW periode 

Madinah, substansi dakwah Rasulullah SAW periode 

Madinah, strategi dakwah Rasulullah SAW periode 

Madinah, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah 

Rasulullah SAW periode Madinah, meneladani strategi 

dakwah Rasulullah SAW periode Madinah dalam konteks 

ke-Indonesiaan dan Globalisasi, menunjukkan kesadaran 

berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah SAW 

periode Madinah. Bab ini juga tidak jauh beda dengan 

pembahasan di atas, termasuk materi sejarah kebudayaan 

Islam. 

Berdasarkan bab-bab di atas, penulis tidak 

menemukan adanya teks yang mengandung muatan 

radikalisme. 
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Tabel 1.2 

LKS Pendidikan agama Islam dan Budi Pakerti Kelas X 

Bab Judul Bab 

1 Aku selalu dekat dengan Allah SWT 

2 Berbusana muslim dan muslimah cernin 

kepribadian dan keindahan 

3 Mempertahankan kejujuran sebagai 

cermin kepribadian 

4 Al-Qur’an dan Hadits adalah pedoman 

hidupku 

5 Meneladani perjuangan Rasulullah 

SAW di Mekkah 

6 Meniti hidup dengan Kemuliaan 

7 Malaikat selalu bersamaku 

8 Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf 

dalam kehidupan 

9 Meneladani perjuangan dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah 

10 Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya 

berbagi pengetahuan 

11 Menjaga martabat manusia dengan 

menjauhi pergaulan bebas dan zina 

Sumber: Buku PAI Kelas 1 terbitan Tim MGMP PAI 

SMK Kabupaten Ponorogo Kurikulum 2013 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi sebelas bab. 

Bab pertama menjelaskan pengertian tentang aku selalu 
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dekat dengan Allah SWT. Dari pembahasan materi di atas, 

materi ini jika diklasifikasikan maka termasuk matei aqidah 

akhlak terbukti isinya mengenai kepercayaan atau keimanan 

kita kepada Allah SWT. Bab kedua menjelaskan tentang 

berbusana muslim dan muslimah cernin kepribadian dan 

keindahan. Dari pembahasan materi bab dua maka penulis 

mengklasifikasikan bab ini ke dalam materi aqdah akhlak 

karena membahas tentang cara seorang muslim berbusana 

atau mengenai etika yang tentunya mengarah pada materi 

aqidah akhlak. Bab tiga yang menjelaskan mempertahankan 

kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dari pembahasan 

materi bab, jika diklasifikasikan materi ini juga tentang 

perilaku baik maka lebih pada materi aqidah akhlak. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu Al-

Qur’an dan Hadits adalah pedoman hidupku. Pembahasan 

ini jika di klasifikasikan masuk ke dalam materi al-Qur’an 

hadits karena materi di dalamnya pun terdapat penjelasan 

bahwasannya manusia juga harus memiliki pedoman dalam 

mengatur kehidupannya. Bab lima, yaitu meneladani 

perjuangan Rasulullah SAW di Mekkah, materi ini jika 

diklasifikasikan maka termasuk sejarah kebudayaan Islam, 

yang di dalamnya terdapat perjuangan nabi pada waktu 

silam di kota Mekkah. 

Pembahasan bab enam yaitu meniti hidup dengan 

kemuliaan. Dari pembahasan judul bab di atas maka jika 

diklasifikasikan materi ini juga masuk ke dalam materi al-

Qur’an hadits. Terbukti di dalam materi tersebut, dijelaskan 

bahwasannya dalam menjalani kehidupan seorang muslim 

itu tetap harus berpegang kepada al-Qur’an dan hadits. Bab 
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berikutnya yaitu bab tujuh yaitu membahas tentang malaikat 

selalu bersamaku. Secara tidak langsung dari judul bab 

tersebut, maka jika dikaitka dengan materinya maka bab ini 

termasuk materi aqidah akhlak karena di dalamnya 

menjelaskan malaikat dengan tugas-tugasnya sehingga lebih 

condong kepada keimanan atau kepercayaan. Bab 

berikutnya yaitu bab delapan yaitu membahas tentang 

hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Dari 

pembahasan di atas, jika diklasifikasikan maka materi 

tentang haji, zakat dan wakaf ini termasuk dalam materi fiqh 

karena dalam fiqh terdapat tata cara dalam beribadah 

termasuk yang di sebutkan di atas. 

Bab sembilahn menjelaskan tentang makna 

meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah. Dari pembahasan judul bab di atas, maka bab di 

atas lebih cenderung pada materi sejarah kebudayaan Islam 

yaitu menceritakan perjuangan nabi ketika masa lalu dengan 

gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Bab 

berikutnya yaitu bab sepuluh membahas tentang nikmatnya 

mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dari 

pembahasan di atas, judul bab tersebut jika diklasifikasikan 

maka termasuk materi al-Qur’an hadits karena di dalam al-

Qur’an maupun hadits di terangkan kewajiban mencari ilmu 

bagi seorang muslim. Sehingga materi ini merupakan materi 

al-Qur’an hadits.  Bab selanjutnya yaitu bab sebelas 

membahas tentang menjaga martabat manusia dengan 

menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dari pembahasan di 

atas, jika diklasifikasikan maka materi tentang menjauhi 

pergaulan zina termasuk materi aqidah akhlak karena 
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menjaga martabat sendiri di atur melalui perilaku atau 

akhlak. 

 

 

 

B. Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI 

Penulis: Iim Halimah, Abd. Rahman, Sholeh Dimyathi 

dan Ridhwan 

Tabel 1.3 

Materi Buku Pendidikan Agama dan Budi Pakerti Kelas XI 

No Judul Bab Materi/ Bab 

1 Taat pada 

aturan 

Kajian QS An-nisa’(4): 59 

tentang ketaatan, Kajian hadits 

tentang taat, Kajian hadits 

tentang taat, Pengertian taat, 

Batasan taat kepada Ulil Amri, 

Contoh perilaku taat pada 

aturan 

2 Berkompet

isi dalam 

kebaikan 

Kajian QS Al-Ma’idah (5): 48 

tentang kompetisi dalam 

kebaikan, Kajian hadits tentang 

berkompetisi dalam kebaikan, 

Makna kompetisi dalam 

kebaikan, Contoh perilaku 

yang menampilkan kompetisi 

dalam kebaikan 

3 Pentingny

a kerja 

Kajian QS At-taubah (9): 105 

tentang etos kerja, Kajian QS 
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keras Az-zumar (39): 39 tentang etos 

kerja, kajian hadits tentang 

etos kerja 

4 Toleransi 

dan 

kerukunan 

Kajian QS Yunus (10): 40-41 

tantang toleransi, Toleransi, 

Menjaga kerukunan 

5 Menebark

an 

perdamaia

n dan 

menghinda

ri 

kekerasan 

Kajian QS Al-Ma’idah (5): 32 

tentang menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan, Kajian 

hadits tentang tindakan anti 

kekerasan, perilaku tindak 

kekerasan, perilaku 

menghindari tindak kekerasan 

6 Beriman 

kepada 

kitab-kitab 

Allah 

SWT 

Iman kepada kitab-kitab Allah, 

Kedudukan dan fungsi kitab-

kitab Allah, Pentingnya 

beriman kepada kitab-kitab 

Allah, Hikmah beriman kepada 

kitab-kitab Allah, Contoh 

perilaku yang mencerminkan 

kesadaran beriman pada kitab-

kitab Allah, Beriman kepada 

Al-Qur’an 

7 Beriman 

kepada 

rasul-rasul 

Allah 

SWT 

Prinsip-prinsip keimanan 

kepada Rasul Allah, Sikap 

mengimani Rasul Allah, Tugas 

raul-rasul Allah, Rasul sebagai 

utusan Allah, Nabi Isa a.s 

dalam Al-Qur’an, Nabi 
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Muhammad SAW sebagai 

Rasul terakhir, tanda-tanda 

beriman kepada rasul Allah, 

Contoh perilaku beriman 

kepada rasul Allah, perilaku 

yang mencerminkan 

penghayatan Iman kepada 

Rasul Allah 

8 Prinsip-

prinsip 

ekonomi 

Islam 

Ekonomi Islam, Praktik 

ekonomi dalam Islam 

9 Penyeleng

garaan 

Jenazah 

Seputar masalah kematian, 

Penyelenggaraan jenazah, Tata 

cara penyelenggaraan jenazah 

10 Khotbah, 

Tablig dan 

Dakwah 

Khotbah, Tablig, Dakwah, 

Persamaan dan perbedaan 

khothbah dan dakwah 

11 Perkemba

ngan 

peradaban 

Islam pada 

masa 

kejayaan 

Perkembangan agama Islam, 

Perkembangan ilmu 

pengetahuan, Pusat-pusat 

peradaban Islam, Pusat-pusat 

peradaban Islam pada abad 

pertengahan, Pengaruh 

peradaban Islam abad 

pertengahan terhadap 

kemajuan di Eropa, 

Menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan penghayatan 
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sejarah perkembangan Islam 

pada abad pertengahan 

12 Perkemaba

ngan Islam 

masa 

modern 

Perkembangan sejarah 

peradaban Islam, Sejarah 

perkembangan Islam pada 

masa modern, Gerakan 

pembaharuan Islam di 

beberapa Negara, 

Menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan penghayatan 

perkembangan Islam masa 

modern 

Sumber: Buku PAI Kelas 2 terbitan Erlangga 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas XI terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi dua belas 

bab. Bab pertama menjelaskan pengertian tentang kajian QS 

An-nisa’(4): 59 tentang ketaatan, kajian hadits tentang taat, 

kajian hadits tentang taat, pengertian taat, batasan taat 

kepada Ulil Amri, Contoh perilaku taat pada aturan. Bab di 

atas termasuk materi al-Qur’an hadits karena pembahasa 

tersebut mengenai ketaatan yang dijelaskan di dalam al-

Qur’an. Bab kedua menjelaskan tentang kajian QS Al-

Ma’idah (5): 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, kajian 

hadits tentang berkompetisi dalam kebaikan, makna 

kompetisi dalam kebaikan, Contoh perilaku yang 

menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Dari pembahasan 

materi tersebut, materi ini termasuk materi al-Qur’an hadits. 

Bab tiga yang menjelaskan tentang kajian QS At-taubah (9): 
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105 tentang etos kerja, kajian QS Az-zumar (39): 39 tentang 

etos kerja, kajian hadits tentang etos kerja. Materi ini juga 

sama yaitu mengenai materi al-Qur’an hadits. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu kajian 

QS Yunus (10): 40-41 tantang toleransi, toleransi, menjaga 

kerukunan. Bab ini mengenai materi al-Qur’an hadits karena 

yang dibahas masih seputar ayat al-Qur’an, dalam al-Qur’an 

mengatur mengenai bab ini yaitu meski kita negara yang 

walaupun beda agama harus saling menghargai. Bab lima, 

yaitu kajian QS Al-Ma’idah (5): 32 tentang menghindarkan 

diri dari tindak kekerasan, Kajian hadits tentang tindakan 

anti kekerasan, perilaku tindak kekerasan, perilaku 

menghindari tindak kekerasan. Bab ini mengenai materi al-

Qur’an hadits karena yang dibahas masih seputar ayat al-

Qur’an. 

Pembahasan bab enam yaitu iman kepada kitab-kitab 

Allah, Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah, Pentingnya 

beriman kepada kitab-kitab Allah, Hikmah beriman kepada 

kitab-kitab Allah, Contoh perilaku yang mencerminkan 

kesadaran beriman pada kitab-kitab Allah, Beriman kepada 

Al-Qur’an. Dari pembahasan di atas, maka bab di atas 

merupakan materi tentang aqidah akhlak yaitu seputar 

keimanan. Bab berikutnya yatu bab tujuh yaitu membahas 

tentang prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah, Sikap 

mengimani Rasul Allah, tugas raul-rasul Allah, Rasul 

sebagai utusan Allah, Nabi Isa a.s dalam Al-Qur’an, Nabi 

Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, tanda-tanda 

beriman kepada rasul Allah, Contoh perilaku beriman 

kepada rasul Allah, perilaku yang mencerminkan 
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penghayatan Iman kepada Rasul Allah. Bab ini termasuk 

materi tentang aqidah akhlak yaitu mengenai keimanan juga. 

Bab berikutnya yaitu bab delapan yaitu membahas tentang 

ekonomi Islam, praktik ekonomi dalam Islam. Materi ini 

termasuk materi fiqh yang mengatur tentang muamalah, 

yaitu hubungan antara manusia melalui jual beli. 

Bab sembilan menjelaskan tentang makna seputar 

masalah kematian, penyelenggaraan jenazah, tata cara 

penyelenggaraan jenazah. Materi ini termasuk materi fiqh 

karena mengatur tentang ibadah. Bab berikutnya yaitu bab 

sepuluh membahas tentang khotbah, Tablig, dakwah, 

persamaan dan perbedaan khothbah dan dakwah. 

Pembahasan di atas mengenai materi al-Qur’an hadits.  

Bab selanjutnya yaitu bab sebelas membahas tentang 

perkembangan agama Islam, perkembangan ilmu 

pengetahuan, pusat-pusat peradaban Islam, pusat-pusat 

peradaban Islam pada abad pertengahan, pengaruh 

peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan di 

Eropa, menunjukkan perilaku yang mencerminkan 

penghayatan sejarah perkembangan Islam pada abad 

pertengahan. Bab ini mengenai materi sejarah kebudayaan 

Islam, yaitu tentang perkembangan Islam yang ada sejak 

dahulu hingga sekarang berkembang pesat. Bab berikutnya 

yaitu bab dua belas membahas tentang perkembangan 

sejarah peradaban Islam, sejarah perkembangan Islam pada 

masa modern, gerakan pembaharuan Islam di beberapa 

Negara, menunjukkan perilaku yang mencerminkan 

penghayatan perkembangan Islam masa modern. Dari 

pembahasan materi bab di atas, penulis menemukan teks-
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teks yang mengarah pada radikalisme, terbukti seharusnya 

Islam terkenal fleksibel tetapi dislewengkan oleh beberapa 

orang sehingga memahami Islam tidak secara komprehensif. 

Tabel 1.4 

LKS Pendidikan agama Islam dan Budi Pakerti Kelas XI 

Bab Judul Bab 

1 Beriman kepada kitab-kitab Allah 

2 Berani hidup jujur 

3 Melaksanakan pengurusan jenazah 

4 Saling menasehati dalam Islam 

5 Masa kejayaan Islam 

6 Perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, 

dan etos kerja 

7 Rasul-rasul kekasih Allah SWT 

8 Menghormati dan menyayangi orang tua 

dan guru  

9 Prinsip dan praktik ekonomi Islam 

10 Pembaharu Islam  

11 Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa 

Sumber: Buku PAI Kelas 2 terbitan Tim MGMP PAI 

SMK Kabupaten Ponorogo Kurikulum 2013 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi sebelas bab. 

Bab pertama menjelaskan pengertian tentang beriman 

kepada kitab-kitab Allah. Dalam pembahasan ini, materi 
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tersebut jika diklasifikasikan maka masuk pada materi 

aqidah akhlak karena dalam aqidah akhlak sendiri juga 

menjelaskan mengenai keimanan seperti yang tertera di atas. 

Bab kedua menjelaskan tentang berani hidup jujur. Dari 

pembahasan materi bab dua maka penulis mencoba 

mengklasifikasikan materi tersebut dalam materi aqidah 

akhlak karena berisi tentang perilaku terpuji atau baik. Bab 

tiga yang menjelaskan melaksanakan pengurusan jenazah. 

Pengurusan jenazah lebih kepada ibadah maka bab ini dalam 

pendidikan agama masuk ke dalam materi fiqh. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu saling 

menasehati dalam Islam Pembahasan ini mengenai tentang 

dakwah dalam Islam baik dengan hikmah, mauidhotul 

hasanah dan wajaldihum ila bilati hiya ahsan. Bab lima, 

masa kejayaan Islam. Dari judul bab di atas maka jika 

diklasifikasikan masa kejayaan Islam masih termasuk materi 

sejarah kebudayaan Islam karena menyangkut peristiwa 

lampau yang masih dipelajari hingga sekarang. Pembahasan 

bab enam yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan 

etos kerja. Perilaku di atas termasuk kategori akhlak terpuji 

merupakan materi aqidah akhlak. Bab berikutnya yaitu bab 

tujuh yaitu membahas tentang rasul-rasul kekasih Allah 

SWT termasuk materi yang mengulas tentang keimanan dan 

merupakan klasifikasi dari materi aqidah akhlak. Bab 

berikutnya yaitu bab delapan yaitu membahas tentang 

menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Perilaku-

perilaku yang disebutkan di atas merupakan perilaku terpuji 

jika diklasifikasikan maka termasuk materi aqidah akhlak. 
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Bab sembilan menjelaskan tentang makna Prinsip dan 

praktik ekonomi Islam. Dari pembahasan, di atas mengenai 

perdagangan atau barter merupakan materi fiqh. Di 

dalamnya mengatur segala ibadah baik manusia dengan 

manusia, manusia dengan Allah. Bab berikutnya yaitu bab 

sepuluh membahas tentang pembaharu Islam. Identik 

tentang meninggalkan yang lama dan menghidupkan yang 

baru. Dengan kebaharuan Islam, orang-orang akan melihat 

Islam dengan cara pandang yang berbeda. Melalui tokoh-

tokoh pembaharu Islam, maka para pelajar akan mengetahui 

pemikiran-pemikiran para tokoh yang didalamnya 

terselipkan muatan radikalisme. Bab selanjutnya yaitu bab 

sebelas membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu 

bangsa. Dalam al-Qur’an banyak keterangan mengenai 

toleransi bahwasanya meskipun kita diciptakan bersuku-

suku dan berbangsa-bangsa tetapi dengan indahnya Allah 

mengajarkan kita untuk saling mengenal di dalam ayatnya. 

Maka dari itu, judul bab ini masuk pada materi al-Qur’an 

hadits. 

 

 

 

C. Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XII 

Penulis: Marzuki dan Yusuf A. Hasan 

Tabel 1.5 

Buku ajar Pendidikan Agama dan Budi Pakerti Kelas XII 

No Judul Bab Materi/ Bab 

1 Semangat Memahami makna beriman 
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beribadah 

dengan 

meyakini hari 

akhir 

kepada Hari Akhir, Periode 

hari akhir, Hakikat hari 

akhir, Hikmah beriman 

kepada hari akhir 

2 Menyakini 

Qada’ dan 

Qadar 

melahirkan 

semangat 

bekerja 

Hakikat Qada’ dan Qadar, 

Makna beriman kepada 

Qada’ dan Qadar, Hikmah 

beriman kepada Qada’ dan 

Qadar 

3 Menghidupkan 

nurani dengan 

berpikir kritis  

Perintah berpikir kritis, 

Hakikat berpikir kritis, 

Manfaat berpikir kritis 

4 Bersatu dalam 

keragamaan 

dan demokrasi 

Demokrasi dalam Islam, 

Demokrasi dan Syura, 

Pandangan Ulama 

(Intelektual Muslim) 

tentang Demokrasi 

5 Cerahkan 

nurani dengan 

saling 

menasehati 

Perintah saling menasehati, 

Adab dan metode 

menyampaikan Nasihat 

(Dakwah), Hikmah dan 

manfaat nasihat 

6 Meraih kasih 

Allah dengan 

ihsan 

Perintah berlaku Ihsan, 

Ruang lingkup Ihsan, 

Hikmah dan manfaat Ihsan 

7 Indahnya 

membangun 

mahligai 

Anjuran menikah, 

Ketentuan pernikahan 

dalam Islam, Pernikahan 
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tumah tangga menurut UU perkawinan 

Indonesia (UU No. 1 Tahun 

1974), Hak dan kewajiaban 

suami isteri, Hikmah 

pernikahan 

8 Meraih berkah 

dengan 

mawaris  

Pengertian hukum waris 

atau kewarisan, Dasar-dasar 

hukum waris, Ketetntuan 

mawaris dalam Islam, 

Menerapkan syari’ah Islam 

dalam pembagian warisan, 

Manfaat hukum waris Islam 

9 Rahmat Islam 

bagi Nusantara 

Masuknya Islam ke 

Nusantara (Indonesia), 

Strategi dakwah Islam di 

Nusantara, Perkembangan 

dakwah Islam di Nusantara, 

Kerajaan Islam, Gerakan 

pembaharuan Islam di 

Indonesia 

10 Rahmat Islam 

bagi Alam 

semesta 

Perkembangan Islam di 

dunia, Masa kemajuan 

peradaban Islam di dunia, 

Masa kemunduran 

peradaban Islam 

Sumber: Buku PAI Kelas 1 terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi sepuluh bab. 

Bab pertama menjelaskan pengertian tentang memahami 

makna beriman kepada hari Akhir, periode hari akhir, 

hakikat hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Bab 

kedua menjelaskan tentang hakikat qada’ dan qadar, makna 

beriman kepada qada’ dan qadar, hikmah beriman kepada 

qada’ dan qadar. Bab tiga yang menjelaskan  perintah 

berpikir kritis, hakikat berpikir kritis, manfaat berpikir kritis. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu 

demokrasi dalam Islam, demokrasi dan syura, pandangan 

ulama (Intelektual Muslim) tentang demokrasi. Bab lima, 

yaitu perintah saling menasehati, adab dan metode 

menyampaikan nasihat (Dakwah), hikmah dan manfaat 

nasihat. 

Pembahasan bab enam yaitu perintah berlaku Ihsan, 

ruang lingkup ihsan, hikmah dan manfaat ihsan. Bab 

berikutnya yatu bab tujuh yaitu membahas tentang anjuran 

menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pernikahan 

menurut UU perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974), 

hak dan kewajiaban suami isteri, hikmah pernikahan. Bab 

berikutnya yaitu bab delapan yaitu membahas tentang 

pengertian hukum waris atau kewarisan, dasar-dasar hukum 

waris, ketetntuan mawaris dalam Islam, menerapkan 

syari’ah Islam dalam pembagian warisan, manfaat hukum 

waris Islam. 

Bab sembilan menjelaskan tentang makna masuknya 

Islam ke Nusantara (Indonesia), strategi dakwah Islam di 

Nusantara, perkembangan dakwah Islam di Nusantara, 

kerajaan Islam, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. 
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Dalam pembahasan ini, penulis menemukan teks yang 

berbeda dengen teks-teks di bab sebeum-sebelumnya. Teks 

yang menunjukkan muatan radikalisme terbukti di dalam 

materi terdapat gerakan pembaharuan Islam yang 

mendirikan lembaga pendidikan sekaligus organisasi sosial 

yang menyelipkan di dalamnya yaitu doktrin-doktrin 

radikal. Bab berikutnya yaitu bab sepuluh membahas 

tentang Perkembangan Islam di dunia, masa kemajuan 

peradaban Islam di dunia, masa kemunduran peradaban 

Islam. 

Tabel 1.6 

 LKS Pendidikan agama Islam dan Budi Pakerti Kelas XII 

Bab Judul Bab 

1 Semangat beribadah dengan meyakini hari 

akhir 

2 Meyakini Qada’ dan Qadar melahirkan 

semangat bekerja 

3 Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis 

4 Menghidupkan nurani dengan bersikap 

demokratis 

5 Menyembah Allah SWT sebagai ungkapan 

rasa syukur 

6 Meraih kasih Allah SWT dengan Ihsan 

7 Indahnya membangun mahligai rumah 

tangga 

8 Meraih berkah dengan mawaris 

9 Rahmat Islam bagi Nusantara 
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10 Rahmat Islam bagi alam semesta  

11 Memaksimalkan potensi diri untuk menjadi 

yang terbaik 

Sumber: Buku PAI Kelas 3 terbitan Tim MGMP PAI 

SMK Kabupaten Ponorogo Kurikulum 2013 

Dari table di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

buku ajar PAI kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan materi pelajaran terbagi menjadi sebelas bab. 

Bab pertama menjelaskan pengertian tentang semangat 

beribadah dengan meyakini hari akhir. Materi di atas 

termasuk materi aqidah akhlak karena mrupakan rangkaian 

dari rukun iman. Bab kedua menjelaskan tentang meyakini 

qada’ dan qadar melahirkan semangat bekerja. Materi ini 

juga merupakan bagian dari rukun iman sehingga materi ini 

termasuk materi aqidah akhlak yang menjelaskan keimanan-

keimanan dalam Islam. Bab tiga yang menjelaskan 

menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Dari 

pembahasan di atas, materi ini termasuk materi al-Qur’an 

hadits karena dalam al-Qur’an diterangkan bahwa orang 

yang beruntung diantaranya adalah orang yang berpikir. 

Adapun pokok pembahasan bab empat, yaitu 

menghidupkan nurani dengan bersikap demokratis. Materi 

ini termasuk materi al-Qur’an hadits. Bab lima, yaitu 

menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur. 

Materi ini termasuk materi aqidah akhlak karena termasuk 

dalam perilaku terpuji.  

Pembahasan bab enam yaitu meraih kasih Allah SWT 

dengan Ihsan. Dari pembahasan di atas, materi ini termasuk 
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materi aqidah akhlak. Bab berikutnya yatu bab tujuh yaitu 

membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah 

tangga. Dari mebahasan ini, materi ini termasuk materi al-

Qur’an hadits. Bab berikutnya yaitu bab delapan yaitu 

membahas tentang meraih berkah dengan mawaris. Dari 

pembahasan ini, materi ini termasuk materi fiqh. 

Bab sembilahan menjelaskan tentang makna rahmat 

Islam bagi Nusantara. Materi ini termasuk materi al-Qur’an 

hadits. Bab berikutnya yaitu bab sepuluh membahas tentang 

rahmat Islam bagi alam semesta. Materi ini termasuk materi 

al-Qur’an hadits. Bab selanjutnya yaitu bab sebelas 

membahas tentang memaksimalkan potensi diri untuk 

menjadi yang terbaik. Dari pembahasan ini, materi tersebut 

termasuk materi aqidah akhlak. 
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BAB IV 

MUATAN RADIKALISME DALAM MATERI PAI DI 

SMA/ SMK 

 

 

 

 

A. Wujud Semantik Leksikal dalam Materi PAI di SMA/ 

SMK yang Bermuatan Radikalisme 

Buku pendidikan agama Islam, di samping 

bertujuan untuk menguatkan keimanan siswa akan 

agamanya, buku pendidikan agama Islam juga bertujuan 

untuk membentuk karakter peserta didik yang bisa 

menerima setiap perbedaan yang ada dan menghargainya 

sebagai bagian dari sunnatullah. Oleh karena itu, materi-

materi pendidikan agama Islam, di samping memuat 

materi penguatan iman, juga memuat materi-materi yang 

menanamkan hidup plural.62 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, buku 

ajar pendidikan agama Islam terdapat materi-materi 

mengenai radikalisme. Selanjutnya penulis akan 

memaparkan analisis semantik dari muatan radikalisme, 

dalam buku pendidikan agama Islam SMA/ SMK terbitan 

Erlangga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia dan LKS SMA/ SMK yang akan 

                                                      
62AmiruddinMahmud,http://www.Kompasiana.com/amirudin

mahmud/569d66dd969373920a3843aa/mengantisipasi-radikalisme-di-

sekolah, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.  
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dikaji oleh penulis, sehingga akan diketahui materi yang 

bermuatan radikalisme. Dengan begitu, para guru atau 

lembaga sekolah akan lebih berhati-hati dalam mencari 

buku ajar yang cocok dan mengajarkan materi yang 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan tanpa menimbulkan 

pertentangan. 

Dalam buku ajar dan LKS tersebut terdapat diksi-

diksi yang mengarah pada kekerasan berupa “fatalisme”, 

“bid’ah”, “takhayul”, “khurafat”, “jumud” “syirik”, 

“taqlid buta”, dan “tentang” serta kembali kepada al-

Qur’an dan hadits; (b) membuka aktifitas “ijtihad” secara 

umum kepada komunitas Islam; (c) “Kemunduran” umat 

Islam. Pemahaman radikalisme dimasukkan melalui 

pembahasan mengenai sejarah pemikiran Islam dan 

Organisasi massa. Kemudian dengan menerangkan 

tokoh-tokoh Islam atau organisasi massa yang dianggap 

berjasa, menguraikan pemikiran-pemikirannya sekaligus 

organisasi massa yang terkenal dan patut untuk 

diteladani. 

Seperti halnya, buku ajar pendidikan agama Islam 

dan Budi Pakerti terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik tersebut diterangkan mengenai 

awal mula era modern, yang dicetuskan oleh seorang 

tokoh yang diagung-agungkan dalam membebaskan umat 

Islam dari keterpurukan dimasanya. Ia adalah Ibnu 

Taimiyah, Muhammad Ibn Abdul Wahab, dalam buku 

tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Ibn Abdul Wahab 
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termasuk sosok salaf. Namun dalam sejarah, Muhammad 

Ibn Abdul Wahab sosok yang jauh dari generasi salaf.63 

Muhammad Ibn Abdul Wahab bukan generasi salaf 

seperti yang diklaim dalam buku tersebut, karena selama 

hidup beliau jauh dari generasi sahabat, nabi, tabi’in dan 

tabi’ut tabi’in. Justru dengan mengikuti empat madzab 

yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan 

Imam Hanbali merupakan generasi salaf. Dengan 

mengikuti madzab di atas merupakan sebenar-benarnya 

mengikuti generasi salaf. Dari Muhammad bin Abdul 

Wahab ini merupakan adanya cikal bakal terbentuknya 

madzab wahabi. Meskipun, masih ada sebagaian kecil 

pengikut wahabi yang mengikuti Imam Madzab yang 

empat seperti Imam Hanbali. 

Dalam buku tersebut, pembaharuan Islam mulai 

muncul pada abad XII H yang ditandai dengan adanya 

Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ia berusaha 

mengembalikan Islam seperti pada masa Nabi 

Muhammad SAW yang dianggap melenceng olehnya. 

Dalam hal tersebut ia mempropogandakan pemikiran-

pemikirannya diantaranya menentang semua bentuk 

bid’ah dan khurafat, serta kembali pada al-Qur’an dan 

hadits. 

Untuk itu, dalam buku tersebut, dalam rangka 

mengembalikan pemahaman umat Islam yang dianggap 

melenceng oleh beberapa tokoh dan mempropagandakan 

                                                      
63 Tim MGMP PAI SMK Kabupaten Ponorogo kelas XI LKS 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti (Ponorogo: 2019), 104. 
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pemikiran-pemikirannya, diantaranya sebagai berikut 

penjelasannya: 

     Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam bukanlah 

karena ajaran Islam, melainkan kesalahan umat dalam 

memahami ajaran qada dan qadar yang semestinya memicu 

umat Islam untuk dinamis, inovatif, aktif dan kreatif melalui 

program ikhtiar, namun paham itu telah diubah menjadi 

fatalisme, sehingga akibatnya umat Islam menjadi statis.64 

Dari bacaan di atas, terdapat muatan radikalisme 

yaitu fatalisme berarti ajaran atau paham bahwa manusia 

dikuasai oleh nasib atau mereka kehilangan harapan akan 

masa depan.65 Seperti halnya mereka dapat putus asa, 

kecewa. Fatalisme membuat orang yang memiliki paham 

tersebut merasa bahwa mereka menanggung akibat dari 

struktur kebangsaan, pemerintahan dan ekonomi yang 

berlaku. Fatalism sangat berkaitan dengan radikalisme 

karena radikalisme bisa muncul jika mereka yang terkena 

faham fatalism dihadapkan pada politik atau kebijakan 

yang bersifat konvrontatif ini memperkuat dan 

memperteguh mereka bahwa mereka harus berbuat 

sesuatu untuk mengubah keadaan yang mereka hadapi, 

sehingga tindakan radikal harus mereka lakukan. Selain 

itu, mereka berkeyakinan bahwa harus meneguhkan 

dirinya untuk berjuang mengubah masyarakat dan 

                                                      
64 Erlangga, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti untuk 

SMA/ SMK Kelas XI, Kurikulum 2013 (PT. Gelora Aksara Pratama, 

2014), 228. 
65 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), 389. 
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menularkan radikalisme kepada orang lain, sehingga 

dalam diri orang lain memiliki keinginan untuk 

mengubah nasibnya. 

Selanjutnya, dalam buku ajar kelas XI ditemukan 

materi bermuatan radikalisme sebagai beikut: 

 “Pokok ajaran Muhammad Abduh (wahabi) adalah 

menentang semua bentuk bid’ah dan khurafat dan kembali 

kepada ajaran pokok al-Quran dan hadits.”66   

Dari penjelasan di atas, teks yang termasuk 

semantik leksikal, yaitu Khurafat artinya semua berita 

yang mengandung kedustaan.67 Bid’ah artinya segala 

sesuatu yang diamalkan tanpa ada contoh sebelumnya.68 

Khurafat sangat berkaitan dengan radikalisme 

karena jika seseorang mendapatkan berita atau kabar 

alangkah baiknya untuk bertabayun terlebih dahulu, 

seperti halnya agama juga mengajarkannya yaitu mencari 

dan menelusuri kebenaran sebuah berita, sehingga tidak 

salah dalam melakukan tindakan. Bisa saja berita yang 

tidak di selidiki kebenarannya akan menjadi berita hoax, 

menjadikan orang yang bersangkutan akan memiliki 

pemikiran yang radikal dan menyalahkan pihak lain 

akibat berita tersebut.  

Sedangkan bid’ah, melakukan sesuatu tanpa 

adanya yang mencontohkan sebelumnya, ini juga 

                                                      
66 Erlangga, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti untuk 

SMA/ SMK Kelas XI., 233. 
67 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat., 694. 
68 Ibid., 188. 
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berhubungan dengan radikalisme karena ketika seseorang 

melakukan hal yang tidak biasa dilakukan dalam suatu 

lingkup tertentu dan tidak sesuai dengan apa yang di 

contohkan oleh Rasulullah maka akan timbul tindakan 

radikal seperti halnya mengklaim bid’ah, kafir dan sesat 

karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. 

Selanjutnya teks yang mengandung kata-kata 

radikalisme dalam buku ajar kelas XI terdapat muatan 

radikalisme. 

Pemikiran Muhammad Abduh yang menonjol adalah mencari 

faktor penyebab kemunduran Islam. Ia mengemukakan bahwa 

salah satunya adanya paham kejumudan yang tidak mau 

menerima adanya perubahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai macam bid’ah yang membuat umat Islam lupa akan 

ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu al-Qur’an dan hadits. 

Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali pada sunatullah 

dengan cara memfungsikan peran akal yang mempunyai 

kedudukan tinggi di dalam al-Qur’an.69 

Kata yang termasuk semantik leksikal dalam 

bacaan di atas yaitu jumud artinya tegang, kaku, keras, 

beku.70 Bid’ah artinya segala sesuatu yang diamalkan 

tanpa ada contoh sebelumnya. 71 

Jumud yaitu penyebab adanya kemunduran Islam 

karena kaku terhadap adanya perubahan. Maka dari itu, 

                                                      
69 Erlangga, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti untuk 

SMA/ SMK Kelas XI., 235. 
70 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat., 592. 
71 Ibid., 188. 
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sikap jumud akan menimbulkan sikap radikal karena 

membenarkan ajarannya sendiri dan tidak mau tahu 

tentang yang lain serta mengklaim yang lain salah. Maka 

dari itu, jumud itu sangat berkaitan dengan radikalisme.  

Sedangkan bid’ah, yaitu melakukan sesuatu tanpa 

adanya yang mencontohkan sebelumnya, ini juga 

berhubungan dengan radikalisme karena tindakan 

seseorang yang tidak biasa dilakukan dalam suatu 

lingkup tertentu, yang tidak sesuai di dalam al-Qur’an 

dan hadits dianggap melenceng. Ketika dilakukan akan 

menimbulkan sikap radikal  berupa mengklaim golongan 

lain itu bid’ah dan sesat, karena tindakan tersebut tidak 

pernah dicontohkan sebelumnya seperti yang diajarkan 

dalam sunatullah (al-Qur’an dan hadits). 

Dalam LKS pendidikan agama Islam, juga terdapat muatan 

radikalisme dalam pemikiran Sayyid Ahmad Khan, yaitu sebagai 

berikut:72 

1. Kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti 

perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan 

teknologi. 

2. Ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan 

berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. 

Gabungan kemampuan akal, kebebasan manusia berkehendak 

dan berbuat serta hukum alam inilah yang menjadi sumber 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

3. Sumber ajaran Islam hanyalah al-Qur’an dan hadits. 

                                                      
72 Tim MGMP PAI SMK Kabupaten Ponorogo kelas XI LKS 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti ( Ponorogo: 2019), 106. 
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4. Ia menetang taqlid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat 

Islam dapat berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern. 

5. Ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir 

umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. 

Dari teks di atas, yang termasuk kata-kata 

radikalisme berupa Taqlid artinya mengikuti pendapat 

orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya.73 

Taqlid ini juga harus benar-benar diperhatikan 

karena taqlid pada sembarang orang dilarang oleh agama. 

Bagi mereka yang ada kesempatan dan kemampuan tentu 

wajib mengetahui seluk beluk dalil yang dipergunakan 

oleh fuqaha’. Taqlid ini, jika benar-benar dilakukan dan 

tidak ada yang ahlinya maka tinggal menunggu 

kehancurannya. 

Selanjutnya pemikiran Muhammad Iqbal tentang 

pembaharuan Islam adalah sebagai berikut: 

1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharu 

Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. 

2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam 

syiarnya ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan 

tinggal diam. 

3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan 

kejumudan dalam berpikir. 

4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang 

sesuai perkembangan zaman. 

                                                      
73 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah 

Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 741. 
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5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang 

dimiliki Barat. 

6. Perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan 

kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan 

dan sosial kemasyarakatan. 

Dari beberapa teks di atas, yang termasuk kata-kata 

radikalisme berupa Jumud artinya Tegang, kaku, keras, 

beku. 74 

Jumud yaitu penyebab adanya kemunduran Islam 

karena kaku terhadap adanya perubahan. Maka dari itu, 

sikap jumud akan menimbulkan sikap radikal karena 

membenarkan ajarannya sendiri dan tidak mau tahu 

tentang yang lain serta mengklaim yang lain salah. Maka 

dari itu, jumud itu sangat berkaitan dengan radikalisme.  

Muatan radikalisme juga terdapat dalam pemikiran Rasyid 

Ridha, sebagai berikut: 

1. Sikap aktif dan dinamis dikalangan umat Islam harus 

ditumbuhkan. 

2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum 

Jabariyah. 

3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadits 

tanpa meninggalkan prinsip umum. 

4. Umat Islam menguasa sains dan teknologi jika ingin maju. 

5. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid’ah 

dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 

                                                      
74 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat., 592. 
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6. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang 

diciptakan Allah SWT. 

7. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. 

8. Khalifah adalah penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi 

bidang agama dan politik. 

9. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para 

ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan 

tuntunan zaman. 

Dari poin-poin di atas, yang termasuk kata-kata 

radikalisme berupa Khurafat artinya semua berita yang 

mengandung kedustaan. 75  Bid’ah artinya segala sesuatu 

yang diamalkan tanpa ada contoh sebelumnya. 76 

Khurafat sangat berkaitan dengan radikalisme 

karena jika seseorang mendapatkan berita atau kabar 

alangkah baiknya untuk bertabayun terlebih dahulu, 

seperti halnya agama juga mengajarkannya yaitu mencari 

dan menelusuri kebenaran sebuah berita, sehingga tidak 

salah dalam melakukan tindakan. Bisa saja berita yang 

tidak di selidiki kebenarannya akan menjadi berita hoax, 

menjadikan orang yang bersangkutan akan memiliki 

pemikiran yang radikal dan menyalahkan pihak lain 

akibat berita tersebut.  

Sedangkan bid’ah, melakukan sesuatu tanpa 

adanya yang mencontohkan sebelumnya, ini juga 

berhubungan dengan radikalisme karena ketika seseorang 

melakukan hal yang tidak biasa dilakukan dalam suatu 

                                                      
75 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat., 694. 
76 Ibid., 188. 
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lingkup tertentu dan tidak sesuai dengan apa yang di 

contohkan oleh Rasulullah maka akan timbul tindakan 

radikal seperti halnya mengklaim bid’ah, kafir dan sesat 

karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. 

Pada buku ajar kelas XII juga baru-baru ini, yang 

mengejutkan ditemukan materi yang mengandung 

muatan radikalisme, sebagai berikut: 

Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan 

kemurnian aqidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, 

menyekutukan Allah SWT dalam segala bentuknya 

menentang takhayul, khurafat dan perbuatan bid’ah serta 

mengikis habis kebiasaan taqlid buta dalam beragama. 

Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu 

ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas 

dari taqlid buta serta menolak tradisi bermadzab dalam fiqh. 

Muhammadiyah menolak kehidupan tasawuf yang hanya 

mementingkan akhirat. Muhammadiyah sebagaimana 

umumnya kaum pembaharu, menentang tarekat karena penuh 

dengan perbuatan bid’ah.77 

Dalam bacaan buku ajar tersebut, teks yang 

menunjukkan semantik leksikal yaitu takhayul artinya 

percaya pada sesuatu yang tidak benar (yang mustahil).78 

Khurafat artinya semua berita yang mengandung 

                                                      
77Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti untuk SMA/ SMK Kelas XII, Kurikulum 

2013 (Pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, 2015), 188. 
78 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat., 1380. 
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kedustaan. 79 Bid’ah artinya perkara baru penyimpangan 

paham atau praktek ajaran agama (Islam) dari hukum 

ketentuan syara’ yang sesungguhnya atau segala sesuatu 

yang diamalkan tanpa ada contoh sebelumnya. 80 

Tindakan takhayul ketika dipercayai sepenuhnya 

maka akan menimbulkan sikap radikal karena 

kepercayaannya yang kuat serta pemikirannya yang 

mengagung-agungkan apa yang ia percaya tanpa 

memperhatikan yang lain, sehingga takhayul ini 

berkaitan sekali dengan radikalisme. 

Sedangkan Khurafat sangat berkaitan dengan 

radikalisme karena jika seseorang mendapatkan berita 

atau kabar alangkah baiknya untuk bertabayun terlebih 

dahulu, seperti halnya agama juga mengajarkannya yaitu 

mencari dan menelusuri kebenaran sebuah berita, 

sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan. Bisa 

saja berita yang tidak di selidiki kebenarannya akan 

menjadi berita hoax, menjadikan orang yang 

bersangkutan akan memiliki pemikiran yang radikal dan 

menyalahkan pihak lain akibat berita tersebut.  

Selanjutnya bid’ah, melakukan sesuatu tanpa 

adanya yang mencontohkan sebelumnya, ini juga 

berhubungan dengan radikalisme karena ketika seseorang 

melakukan hal yang tidak biasa dilakukan dalam suatu 

lingkup tertentu dan tidak sesuai dengan apa yang di 

contohkan oleh Rasulullah maka akan timbul tindakan 

                                                      
79 Ibid., 694. 
80 Ibid., 188. 
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radikal seperti halnya mengklaim bid’ah, kafir dan sesat 

karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. 

 

 

 

B. Wujud Semantik Struktural dalam Materi PAI di 

SMA/ SMK yang Bermuatan Radikalisme 

Terkait radikalisme yang tidak asing di era 

sekarang ini, yang menyusup dalam mata pelajaran 

agama, haruslah diberikan perhatian khusus terutama 

pada guru khusus yang mengajarkan mata pelajaran 

tersebut, dengan penggunaan analisis semantik Ferdinand 

De Saussure diharapkan dapat membedah teks yang 

mengandung muatan radikalisme. Menurut Ferdinand De 

Saussure, semantik itu dibangun dengan teks, sehingga 

kajian ini dapat terfokus terhadap kandungan atau 

memudahkan dalam mendeskripsikan maksud yang 

terkandung dalam sebuah teks radikalisme. 

Dalam kajian semantik terdapat beberapa topik 

utama yang dijadikan secara afirmasi ideologi radikal 

dalam buku ajar, antara lain: (a) memerangi dan 

membunuh siapa saja yang melakukan “fatalisme”, 

“bid’ah”, “takhayul”, “khurafat”, “jumud” “syirik”, 

“taqlid buta”, dan “tentang” serta kembali kepada al-

Qur’an dan hadits; (b) membuka aktifitas “ijtihad” secara 

umum kepada komunitas Islam; (c) “Kemunduran” umat 

Islam.  
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Ketiga semantik di atas merupakan super struktur 

yang membangun semantik radikalisme dalam buku ajar 

SMA/ SMK yang di bahas kali ini.  

Dari kajian di atas, penulis akan mencoba 

menyiangi materi dalam buku ajar pendidikan agama 

Islam dengan menggunakan semantik struktural untuk 

mengetahui makna yang tersembunyi dalam teks 

berdasarkan bentuk susunan kalimatnya.  

Dalam segi struktural, ketiga topik di atas 

mempunyai makna yang kaku, terkesan dogmatif. Makna 

yang pertama, memerangi dan membunuh siapa saja 

yang melakukan “fatalisme”, “bid’ah”, “takhayul”, 

“khurafat”, “jumud” “syirik”, “taqlid buta”, dan 

“tentang” serta kembali kepada al-Qur’an dan hadits. 

Semantik struktural dari kata “fatalisme” terdapat 

dalam buku ajar kelas XI pada halaman 228 berbunyi 

dijelaskan tentang: 

Kemunduran Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat 

Islam bukanlah karena ajaran Islam, melainkan kesalahan 

umat dalam memahami ajaran qada dan qadar yang 

semestinya memicu umat Islam untuk dinamis, inovatif, aktif 

dan kreatif melalui program ikhtiar, namun paham itu telah 

diubah menjadi fatalisme, sehingga akibatnya umat Islam 

menjadi statis. 

Dari teks di atas, secara eksplisit, bunyi teks 

“fatalism” di atas menjelaskan bahwa fatalisme membuat 

orang yang memiliki paham tersebut merasa bahwa 

mereka menanggung akibat dari struktur kebangsaan, 
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pemerintahan dan ekonomi yang berlaku. Fatalism sangat 

berkaitan dengan radikalisme karena radikalisme bisa 

muncul jika mereka yang terkena faham fatalism 

dihadapkan pada politik atau kebijakan yang bersifat 

konvrontatif ini memperkuat dan memperteguh mereka 

bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk mengubah 

keadaan yang mereka hadapi, sehingga tindakan radikal 

harus mereka lakukan. Selain itu, mereka berkeyakinan 

bahwa harus meneguhkan dirinya untuk berjuang 

mengubah masyarakat dan menularkan radikalisme 

kepada orang lain, sehingga dalam diri orang lain 

memiliki keinginan untuk mengubah nasibnya. 

Jadi dari susunan kalimat di atas, maka diketahui 

bahwasanya pemikirannya keras karena nasib seseorang 

bisa diubah dengan usaha berikhtiar maka nasib 

seseorang juga akan baik atau sebaliknya. 

Selanjutnya bentuk struktural dari kata “bid’ah” 

dan “khurafat dalam buku ajar pendidikan agama Islam 

pada halaman 233 yang menjelaskan bahwa: 

“Pokok ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahab  (wahabi) adalah 

menentang semua bentuk bid’ah dan khurafat dan kembali 

kepada ajaran pokok al-Quran dan hadits.” 

Teks di atas bisa menjadi penyulut paham radikal. 

Apalagi secara eksplisit, bunyi teks di atas terkesan 

menyalahkan praktek ibadah yang berbeda dari kaum 

salaf serta mengusung ideologi kekerasan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya pernyataan menentang semua 

bentuk bid’ah dan khurafat. Kata menentang secara 
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harfiah mengandung konotasi negatif yaitu membenarkan 

tindak kekarasan atas nama agama kepada setiap orang 

maupun kelompok menyimpang dari ideologi yang 

berbeda. 

Teks seperti ini apabila jatuh kepada guru yang 

radikal ataupun ditafsirkan oleh siswa secara tekstual 

serta dangkal hanya menentang dalam arti bertolak 

belakang atau tidak mau taat, sehingga bisa menjadi salah 

satu bentuk pembenaran tindak kekerasan atas nama 

agama.  

Topik yang selanjutnya dari pembahasan di atas, 

bahwa siapapun umat Islam agar merujuk langsung 

ajaran agama Islam melalui al-Qur’an dan Hadits karena 

semua kebutuhan manusia telah tercakup di dalamnya, 

sehingga dengan adanya kedua sumber tersebut telah 

lebih dari cukup untuk tidak terikat kepada ulama’. 

Ketika terikatan pada pendapat ulama’ ini adalah 

konsekuensi dari dilarangnya taqlid oleh Ibnu Taimiyah 

dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, barangsiapa taqlid, 

akan diperangi.81 

Jadi, dari susunan kalimat di atas, bahwasanya 

pemikiran tokoh Muhammad bin Abdul Wahab ini 

termasuk keras karena ekstrim dan tidak mengenal 

kompromi ini, memberikan indikasi tegas bahwa dunia 

pendidikan Nasional berhasil tersusupi nilai-nilai radikal. 

                                                      
81 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti untuk SMA/ SMK Kelas XI, kurikulum 

2013, Cet. 2015, 168-170. 
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Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab secara 

tidak langsung memberikan sinyalmen bahwa materi 

pendidikan agama Islam patut untuk diwaspadai. 

Pasalnya, pencantuman figur yang digambarkan sebagai 

pembaharu Islam ini, diuraikan dalam buku sebagai 

penyelamat tauhid umat Islam di era ini. Pertanyaan 

penting selanjutnya adalah, siapakah Muhammad bin 

Abdul Wahab?. 

Islam masa modern, yang dikenal masa tersebut 

sebagai periode era kebangkitan umat Islam. Era 

kebangkitan Islam semakin menyebar bersamaan dengan 

Muhammad Ibn Abdul Wahab pencetus gerakan Wahabi 

di tanah Hijaz. Ia sangat diagung-agungkan oleh Wahabi 

sebagai tokoh utama pembaharuan Islam. Oleh karena 

itu, para ulama’ mengatakan paham ini dinisbatkan 

kepada ayah (Abdul Wahab). Ia berasal dari kabilah bani 

Tamim, lahir pada tahun 1115 H, dan wafat 1206 H.82 

Selanjutnya, pemahaman terhadap gerakan wahabi 

dengan ideologi Muhammad bin Abdul Wahab 

merupakan hal asasi yang harus disadari lebih lanjut. 

Karena ketidak pahaman terhadap hal tersebut, akan 

berdampak pada terjadinya mispersepsi dengan mayoritas 

umat Islam. 

Selanjutnya semantik struktural pada kata “jumud” 

dan “bid’ah” terdapat dalam buku ajar kelas XI yang 

berbunyi:  

                                                      
82 Asy’ari, Radikalisme Sekte Wahabi (Jakarta: Syahamah, 

2011), 31. 
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Pemikiran Muhammad Abduh yang menonjol adalah mencari 

faktor penyebab kemunduran Islam. Ia mengemukakan bahwa 

salah satunya adanya paham kejumudan yang tidak mau 

menerima adanya perubahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai macam bid’ah yang membuat umat Islam lupa akan 

ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu al-Qur’an dan hadits. 

Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali pada sunatullah 

dengan cara memfungsikan peran akal yang mempunyai 

kedudukan tinggi di dalam al-Qur’an. 

Dalam teks di atas, diterangkan secara eksplisit, 

mulai dari paham yang “Mempertahankan kejumudan 

tidak menghendaki perubahan”, perilaku yang keras, 

kaku yang jauh dengan ajaran salaf dan lebih 

mencerminkan sikap yang stagnan karena sudah 

mengakar dalam seseorang, sehingga tidak menghendaki 

perubahan. 

Selanjutnya, “berbagai macam bid’ah yang 

membuat umat Islam lupa akan ajaran Islam yang 

sebenarnya, yaitu al-Qur’an dan hadits”. Teks di atas, 

memuat diksi-siksi provokatif, karena apa yang 

dilakukan tidak sesuai ajarannya atau tidak termuat 

dalam al-Qur’an dan hadits sudah cukup dalam 

menjalankan ibadah. Terlebih memberi anjuran untuk 

tidak terikat oleh perkataan ulama’ dengan apologi 

bahwa cukup al-Qur’an dan hadits, yaitu dengan motif 

untuk menjauhkan umat Islam dengan ulama’. Namun 

mustahil untuk tidak mengikuti ulama’ karena umat 

Islam tidak dapat terlepas dari seorang ulama’ dalam 
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menjalankan aktivitas ibadah dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sikap mengikuti ulama’ juga dilegitimasi oleh al-

Qur’an dan hadits. Sebagaimana anjuran al-Qur’an yang 

mengharuskan bertanya kepada ulama’ jika terdapat 

suatu hal yang tidak diketahui. Selain itu, terdapat pula 

statement Rasulullah yang menegaskan bagaimana 

pentingnya posisi yang ada pada ulama’ yang 

didefinisikan sebagai pewaris para Nabi. Statement ini 

menegaskan tentang eksistensi ulama’ yang keilmuannya 

tidak perlu dipertanyakan lagi, terdapat dalam firman 

Allah SWT: 83 

                        

           

“Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu 

(Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah 

olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu 

tiada mengetahui.” (Al-anbiyaa: 7) 

Dari semantik struktural dari kata “taqlid” terdapat dalam 

LKS pendidikan agama Islam, Sayyid Ahmad Khan 

mempropagandakan pemikiran-pemikirannya, yaitu sebagai berikut: 

                                                      
83Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan (Bandung: 

CV. Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013), 322. 
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1. Kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti 

perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan 

teknologi. 

2. Ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan 

berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. 

Gabungan kemampuan akal, kebebasan manusia berkehendak 

dan berbuat serta hukum alam inilah yang menjadi sumber 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

3. Sumber ajaran Islam hanyalah al-Qur’an dan hadits. 

4. Ia menetang taqlid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat 

Islam dapat berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern. 

5. Ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir 

umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. 

Pada poin ke tiga, Pemikiran Sayyid Ahmad Khan 

yang diidentifikasikan sebagai representasi gerakan salaf, 

menjadi menarik karena banyak memuat anjuran 

bahwasannya dengan al-Qur’an dan hadits sudah cukup 

digunakan sebagai sumber hukum dalam melaksanakan 

ajaran Islam. Tanpa perlu adanya yang lain begitu pula 

tidak terikat dengan ulama’. Suatu hal yang tidak 

mungkin atau mustahil untuk tidak mengikuti ulama’ 

karena umat Islam sangatlah beragam dan membutuhkan 

petunjuk dalam menjalankan ibadah sehari-hari. 

Poin keempat, dari teks di atas bisa menjadi 

penyulut paham radikal. Apalagi secara eksplisit, bunyi 

teks di atas mengusung ideologi kekerasan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya pernyataan menentang “taqlid”. 

Kata menentang secara harfiah mengandung konotasi 
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negatif yaitu membenarkan tindak kekarasan atas nama 

agama kepada setiap orang maupun kelompok 

menyimpang dari ideologi yang berbeda. 

Semantik struktural dari kata “jumud” terdapat dalam 

pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaharuan Islam 

diantaranya, sebagai berikut: 

1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharu 

Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. 

2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam 

syiarnya ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan 

tinggal diam. 

3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan 

kejumudan dalam berpikir. 

4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang 

sesuai perkembangan zaman. 

5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang 

dimiliki Barat. 

6. Perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan 

kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan 

dan sosial kemasyarakatan. 

Dalam pemikiran Muhammad Iqbal mengenai 

kemunduran Islam juga ditandai dengan kebekuan dan 

kejumudan dalam berpikir. Kemunduran ini, di dalam 

buku ajar dijelaskan secara eksplisit, yakni akibat dari 

perilaku umat Islam yang semakin jauh meninggalkan 

jalan tauhid/ ajaran salaf dan lebih memilih aktifitas-

aktifitas ibadah yang menurut penulis mengarah pada 

nuansa “jumud”. Selain itu, realitas kemunduran umat 

Islam disebabkan hegemoni dari kekuatan bangsa Barat 
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yang ingin menghancurkan Islam. Bangsa Barat 

merupakan pihak yang tidak rela jika Islam itu bersatu, 

sehingga apapun yang bernuansa Barat baik pemikiran, 

kebudayaan, masyarakat dan militernya harus ditolak. 

Kata” yang digunakan untuk mempertegas ideologi radikal 

adalah “bid’ah” dan “khurafat” serta terdapat dalam pemikiran 

Rasyid Ridha diantaranya, sebagai berikut: 

1. Sikap aktif dan dinamis dikalangan umat Islam harus 

ditumbuhkan. 

2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum 

Jabariyah. 

3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadits 

tanpa meninggalkan prinsip umum. 

4. Umat Islam menguasa sains dan teknologi jika ingin maju. 

5. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid’ah 

dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 

6. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang 

diciptakan Allah SWT. 

7. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. 

8. Khalifah adalah penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi 

bidang agama dan politik. 

9. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para 

ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan 

tuntunan zaman. 

Kemunduran Islam menurut pemikiran Rasyid Ridho 

adalah banyaknya unsur “bid’ah” dan “khurafat”. 

Kemunduran ini, di dalam buku ajar dijelaskan secara 

eksplisit, yakni akibat dari perilaku umat Islam yang 

semakin jauh meninggalkan jalan tauhid/ ajaran salaf dan 
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lebih memilih aktifitas-aktifitas ibadah yang menurut 

penulis mengarah pada nuansa “bid’ah” dan “khurafat”. 

Selain itu, realitas kemunduran umat Islam disebabkan 

hegemoni dari kekuatan bangsa Barat yang ingin 

menghancurkan Islam. Bangsa Barat merupakan pihak 

yang tidak rela jika Islam itu bersatu, sehingga apapun 

yang bernuansa Barat baik pemikiran, kebudayaan, 

masyarakat dan militernya harus ditolak. 

Selanjutnya teks di atas, mengindikasi muatan 

radikalisme. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan 

perlunya menghidupkan kembali sistem khalifah. Teks di 

atas mengindikasi masuknya muatan radikalisme dengan 

masuknya cita-cita para kelompok Islam radikal yang 

menginginkan umat Islam menghidupkan kembali sistem 

khalifah di seluruh belahan dunia. Teks seperti ini apabila 

dipahami secara tekstual maka bisa mengganggu ideologi 

pancasila sebagai ideologi bangsa. Upaya perubahan 

ideologi pancasila akan semakin menguat. Apabila 

adanya segelintir orang yang menginginkan Indonesia 

menjadi sebuah Negara Islam tentunya bisa menjadi 

salah satu upaya merubah ideologi bangsa yang telah 

disepakati oleh founding father bangsa ini. 

Indikasi radikalisme juga akan semakin menguat 

dengan adanya pernyataan bahwa khalifah adalah 

penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang 

agama dan politik. Kemudian adanya syarat mutlak 

bahwa khalifah harusnya mujtahid besar dan harus 

menerapkan hukum Islam. Dalam konteks ke 

Indonesiaan, teks ini bisa menjadi pemicu konflik antar 
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umat beragama. Khalifah yang dimaknai sebagai 

penguasa serta adanya persyarat mujtahid dan harus 

menerapkan hukum Islam mengindikasi bahwa adanya 

penolakan terhadap pemimpin non muslim. 

Semantik kepemimpinan non muslim menjadi salah 

topik perdebatan dalam negeri ini. Di satu sisi bergulir 

penolakan atas kepemimpinan non muslim dan di sisi 

lain mengalir dukungan terhadap kepemimpinan non 

muslim. Pro kontra terhadap kepemimpinan non muslim 

kini bukan lagi menjadi perdebatan publik tetapi 

berkembang menjadi perdebatan antar maupun inter 

agama. Oleh karena itu, sejatinya teks-teks kontoversial 

yang menjadi perdebatan dalam masyarakat perlu 

disajikan dengan baik dengan menampilkan berbagai 

sudut pandang yang berbeda tentang apakah sebenarnya 

yang dimaksud dengan khalifah? Apa saja syarat 

khalifah? 

Karena tanpa menghadirkan perbedaan pendapat 

tentang makna dan syarat khalifah maka teks tersebut 

bukan hanya akan memicu sikap intoleransi akan tetapi 

akan menjadi penyubur paham radikal. 

Selain penejelasan di atas, dalam buku kelas XII 

diterangkan dalan gerakan pembaharuan Islam, salah 

satunya dalam organisasi massa Muhammadiyah. 

Dari teks di atas, terdapat kata ”syirik”, “takhayul”, 

“khurafat”, “bid’ah”, “taqlid buta” dalam buku ajar kelas 

XII juga baru-baru ini, Pada halaman 188 yang berbunyi: 

Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan 

kemurnian aqidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, 
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menyekutukan Allah SWT dalam segala bentuknya menentang 

takhayul, khurafat dan perbuatan bid’ah serta mengikis habis 

kebiasaan taqlid buta dalam beragama. Muhammadiyah 

menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang 

hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taqlid buta serta 

menolak tradisi bermadzab dalam fiqh. Muhammadiyah 

menolak kehidupan tasawuf yang hanya mementingkan akhirat. 

Muhmmadiyah sebagaimana umumnya kaum pembaharu, 

menentang tarekat karena penuh dengan perbuatan bid’ah. 

Gerakan dakwah Muhammadiyah yang 

diidentifikasikan di atas sangat menarik karena banyak 

memuat diksi-diksi yang provokatif. Himbauan tentang 

memerangi segala jenis penyimpangan dalam Islam, 

apalagi secara eksplisit, bunyi teks di atas terkesan 

menyalahkan praktek ibadah yang berbeda dari kaum 

salaf serta mengusung ideologi kekerasan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya pernyataan memerangi berbagai 

perbuatan syirik, menyekutukan Allah SWT dalam segala 

bentuknya menentang takhayul, khurafat dan perbuatan 

bid’ah serta mengikis habis kebiasaan taqlid buta dalam 

beragama. Kata memerangi secara harfiah mengandung 

konotasi negatif yaitu membenarkan tindak (fisik) 

kekarasan berupa perang atas nama agama kepada setiap 

orang maupun kelompok menyimpang dari ideologi yang 

berbeda. 

Teks seperti ini apabila jatuh kepada guru yang 

radikal ataupun ditafsirkan oleh siswa secara tekstual 

serta dangkal hanya memerangi dalam arti mengangkat 

senjata, sehingga bisa menjadi salah satu bentuk 
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pembenaran tindak kekerasan atas nama agama. Namun 

sebaliknya apabila teks jatuh kepada guru yang moderat 

yang menafsirkan kata perang bukan sebatas perang fisik, 

melainkan sebagai sebuah upaya memerangi setiap 

bentuk penyimpangan dalam Islam melalui dunia 

pendidikan dan dakwah maka teks tersebut akan 

menghindarkan umat Islam dari kemungkinan pengaruh-

pengaruh aliran sesat tanpa mengganggu aktivitas 

keberagamaan orang lain.  

Jadi, susunan kalimat di atas menunjukkan teks yang 

ektrim dan keras karena tidak mengenal kompromis dan 

lebih cenderung tidak toleran serta terkesan menyalahkan 

praktek ibadah yang berbeda dari kaum salaf serta 

mengusung ideologi kekerasan. Hal tersebut terlihat pada 

kalimat “menolak tradisi bermadzab dalam fiqh. 

Muhammadiyah menolak kehidupan tasawuf yang hanya 

mementingkan akhirat. Muhmmadiyah sebagaimana 

umumnya kaum pembaharu, menentang tarekat karena 

penuh dengan perbuatan bid’ah”. 

Teks-teks seperti di atas lebih spesifiknya disusun 

dengan menyelipkan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa 

dalam pembaharuan Islam. Salah satunya Muhammad 

bin Abdul Wahab, ia adalah sosok yang 

direpresentasikan sebagai pembaharu dalam periode 

Islam modern. Seorang tokoh kontroversial karena 

banyak dari kalangan ulama’ yang memvonis 

bahwasanya ia yang berhasil menyebarkan ajaran-ajaran 

radikalisme pada generasi muda khususnya. 
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Biografi Muhammad bin Abdul Wahab telah 

dijelaskan di atas. Namun yang menjadi pembahasan 

disini adalah indoktrinasi pemahaman radikalisme yang 

diselipkan melalui buku ajar PAI seperti yang dijelaskan 

di atas dengan detail. Secara keseluruhan, skema yang 

ditulis penulis yaitu menulis seorang tokoh, berikut 

posisi, dan mengkampanyekan pemikiran-pemikiran 

tokoh. 

Semantik ini dapat diketahui dengan praanggapan 

yang terdapat dibalik teks yang memuat teks konvrontatif 

di dalam buku ajar. Misalnya umat Islam tidak boleh 

terikat dengan ulama’. Praanggapan ini menunjukkan, 

salah satu bentuk kepedulian terhadap kemunduran umat 

Islam dengan tidak terikatnya pada ulama’. Dibalik 

redaksi yang disampaikan tersebut, penulis 

menginginkan umat Islam untuk melakukan upaya 

penafsiran sendiri dengan al-Qur’an dan hadits tentang 

teks-teks keagamaan. Menekankan pada ijtihad secara 

pribadi dan melakukan gerakan kembali kepada al-

Qur’an dan hadits. 

Dari penjelasan di atas, bahwasanya betapa rapi 

agenda penulis untuk merusak Islam yang tidak 

mengetahui seluk beluk dan interpretasi al-Qur’an dan 

hadits. Menafsirkan teks keagamaan yang didasarkan 

pemikiran sendiri, hawa nafsu dan tanpa pengetahuan 

yang memadai merupakan perilaku yang diancam oleh 

Rasulullah SAW, karena dikhawatirkan kurangnya ilmu 

yang memadai dalam menafsirkan sehingga akan muncul 

benih-benih radikalisme. 
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Selanjutnya redaksi yang digunakan penulis, bahan 

ajar yang menjelaskan bahwa umat manusia harus 

memberantas dan memerangi semua bentuk “fatalisme”, 

“bid’ah”, “takhayul”, “khurafat”, “jumud” “syirik”, 

“taqlid buta”, dan “tentang”. Praanggapan semantik yang 

didapatkan dari kalimat di atas bahwasanya siapapun 

umat Islam yang dianggap dan disinyalir melenceng dari 

aqidah yang benar, maka legitimasinya yaitu diberantas 

dan diperangi. Adapun kata-kata yang dipilih di atas, 

untuk meyakinkan pembenaran hal-hal yang terjadi. 

Tabel 1.7 

 Teks Radikalisme dalam Buku Ajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti Ditinjau dari Semantik 

Leksikal 

 

No Kata yang 

bermuatan 

radikalisme 

Nuansa Semantik 

Leksikal 

1 Fatalisme Ajaran yang 

menyimpang, 

karena masih 

percaya 

bahwa semua 

yang 

dilakukan 

manusia 

dikuasai oleh 

nasib 

Ajaran atau 

paham bahwa 

manusia dikuasai 

oleh nasib. 
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2 Bid’ah  Mudah 

menyalahkan 

paham agama 

lain   

Segala sesuatu 

yang diamalkan 

tanpa ada contoh 

sebelumnya. 

3 Khurafat Suatu hal 

yang dianggap 

mistis 

Semua berita 

yang 

mengandung 

kedustaan.  

4 Jumud  Perkara yang 

tidak bisa 

dibantah, 

kukuh 

terhadap 

agamanya 

Tegang, kaku, 

keras, beku. 

5 Takhayul  Percaya akan 

hal yang 

mustahil 

diterima oleh 

akal 

Percaya pada 

sesuatu yang 

tidak benar (yang 

mustahil). 

6 Syirik Menyembah 

selain Allah 

SWT 

Penyekutuan 

Allah dengan 

yang lain, 

misalnya 

pengakuan 

kemampuan ilmu 

daripada 

kemampuan dan 

kekuatan Allah, 
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pengabdian 

selain kepada 

Allah SWT 

dengan 

menyembah 

patung, tempat 

keramat, kuburan 

dan kepercayaan 

terhadap 

keampuhan 

peninggalan 

nenek moyang 

yang diyakini 

akan 

menentukkan dan 

mempengaruhi 

jalan kehidupan. 

7 Taqlid Melakukan 

sesuatu tetapi 

tanpa dasar 

hukum yang 

jelas 

Mengikuti 

pendapat orang 

lain tanpa 

mengetahui 

sumber atau 

alasannya. 
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Tabel 1.8 

Daftar Teks Radikalisme dalam Buku Ajar 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti Ditinjau dari 

Semantik Struktural  

 

No Teks yang 

bermuatan 

radikalisme 

Nuansa Semantik 

Struktural 

1 Jamaluddin 

Al-Afghani, 

kemunduran 

umat Islam 

bukanlah 

karena ajaran 

Islam, 

melainkan 

kesalahan 

umat dalam 

memahami 

ajaran qada 

dan qadar 

yang 

semestinya 

memicu umat 

Islam untuk 

dinamis, 

inovatif, aktif 

dan kreatif 

Pemikirannya 

terlalu 

bergantung 

pada nasib 

Fatalisme 

membuat orang 

yang memiliki 

paham tersebut 

merasa bahwa 

mereka 

menanggung 

akibat dari 

struktur 

kebangsaan, 

pemerintahan 

dan ekonomi 

yang berlaku. 

Fatalism sangat 

berkaitan 

dengan 

radikalisme 

karena 

radikalisme bisa 

muncul jika 
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melalui 

program 

ikhtiar, namun 

paham itu 

telah diubah 

menjadi 

fatalisme, 

sehingga 

akibatnya 

umat Islam 

menjadi statis. 

 

mereka yang 

terkena faham 

fatalism 

dihadapkan pada 

politik atau 

kebijakan yang 

bersifat 

konvrontatif ini 

memperkuat dan 

memperteguh 

mereka bahwa 

mereka harus 

berbuat sesuatu 

untuk mengubah 

keadaan yang 

mereka hadapi, 

sehingga 

tindakan radikal 

harus mereka 

lakukan. Selain 

itu, mereka 

berkeyakinan 

bahwa harus 

meneguhkan 

dirinya untuk 

berjuang 

mengubah 

masyarakat dan 

menularkan 
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radikalisme 

kepada orang 

lain, sehingga 

dalam diri orang 

lain memiliki 

keinginan untuk 

mengubah 

nasibnya. 

 

2 Pokok ajaran 

Muhammad 

Abduh 

(wahabi) 

adalah 

menentang 

semua bentuk 

bid’ah dan 

khurafat dan 

kembali 

kepada ajaran 

pokok al-

Quran dan 

hadits. 

Cenderung 

provokatif, 

karena terlalu 

melegitimasi

kan untuk 

mengembalik

an semua 

permasalahan 

pada al-

Qur’an dan 

hadits 

Teks di atas 

bisa menjadi 

penyulut paham 

radikal. Apalagi 

secara eksplisit, 

bunyi teks di 

atas terkesan 

menyalahkan 

praktek ibadah 

yang berbeda 

dari kaum salaf 

serta mengusung 

ideologi 

kekerasan. Hal 

tersebut dapat 

dilihat dari 

adanya 

pernyataan 

menentang 

semua bentuk 
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bid’ah dan 

khurafat. Kata 

menentang 

secara harfiah 

mengandung 

konotasi negatif 

yaitu 

membenarkan 

tindak kekarasan 

atas nama 

agama kepada 

setiap orang 

maupun 

kelompok 

menyimpang 

dari ideologi 

yang berbeda. 

Teks seperti 

ini apabila jatuh 

kepada guru 

yang radikal 

ataupun 

ditafsirkan oleh 

siswa secara 

tekstual serta 

dangkal hanya 

menentang 

dalam arti 

bertolak 
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belakang atau 

tidak mau taat, 

sehingga bisa 

menjadi salah 

satu bentuk 

pembenaran 

tindak kekerasan 

atas nama 

agama.  

 

3 Pemikiran 

Muhammad 

Abduh yang 

menonjol 

adalah 

mencari 

faktor 

penyebab 

kemunduran 

Islam. Ia 

mengemukaka

n bahwa salah 

satunya 

adanya paham 

kejumudan 

yang tidak 

mau 

menerima 

adanya 

Terlalu 

menjustis dan 

kaku 

terhadap 

agama, 

sehingga 

mudah 

menyalahkan 

dan tidak 

menghendaki 

perubahan 

Dalam 

teks di atas, 

diterangkan 

secara eksplisit, 

mulai dari 

paham yang 

“Mempertahank

an kejumudan 

tidak 

menghendaki 

perubahan”, 

perilaku yang 

keras, kaku yang 

jauh dengan 

ajaran salaf dan 

lebih 

mencerminkan 

sikap yang 

stagnan karena 
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perubahan. 

Hal tersebut 

dipengaruhi 

oleh berbagai 

macam bid’ah 

yang 

membuat 

umat Islam 

lupa akan 

ajaran Islam 

yang 

sebenarnya, 

yaitu al-

Qur’an dan 

hadits. Oleh 

karena itu, 

umat Islam 

perlu kembali 

pada 

sunatullah 

dengan cara 

memfungsika

n peran akal 

yang 

mempunyai 

kedudukan 

tinggi di 

dalam al-

Qur’an 

sudah mengakar 

dalam 

seseorang, 

sehingga tidak 

menghendaki 

perubahan. 

Selanjutny

a, “berbagai 

macam bid’ah 

yang membuat 

umat Islam lupa 

akan ajaran 

Islam yang 

sebenarnya, 

yaitu al-Qur’an 

dan hadits”. 

Teks di atas, 

memuat diksi-

siksi provokatif, 

karena apa yang 

dilakukan tidak 

sesuai ajarannya 

atau tidak 

termuat dalam 

al-Qur’an dan 

hadits sudah 

cukup dalam 

menjalankan 

ibadah. Terlebih 
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memberi 

anjuran untuk 

tidak terikat oleh 

perkataan 

ulama’ dengan 

apologi bahwa 

cukup al-Qur’an 

dan hadits, yaitu 

dengan motif 

untuk 

menjauhkan 

umat Islam 

dengan ulama’. 

Namun mustahil 

untuk tidak 

mengikuti 

ulama’ karena 

umat Islam tidak 

dapat terlepas 

dari seorang 

ulama’ dalam 

menjalankan 

aktivitas ibadah 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

4 Pemikiran 

Sayyid 

Segala 

sesuatu yang 

Pada poin 

ke tiga, 
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Ahmad Khan, 

yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kemundu

ran umat 

Islam 

disebabka

n tidak 

mengikuti 

perkemba

ngan 

zaman 

dengan 

cara 

menguasa

i sains 

dan 

teknologi. 

2. Ia 

berpendiri

an bahwa 

manusia 

bebas 

berkehend

ak dan 

berbuat 

sesuai 

dengan 

sunatullah 

hanya dapat 

menyelesaika

n perkara 

hanya al-

Qur’an dan 

hadits. Hal di 

atas termasuk 

pemikiran 

yang 

dangkal. 

Pemikiran 

Sayyid Ahmad 

Khan yang 

diidentifikasikan 

sebagai 

representasi 

gerakan salaf, 

menjadi menarik 

karena banyak 

memuat anjuran 

bahwasannya 

dengan al-

Qur’an dan 

hadits sudah 

cukup 

digunakan 

sebagai sumber 

hukum dalam 

melaksanakan 

ajaran Islam. 

Tanpa perlu 

adanya yang lain 

begitu pula tidak 

terikat dengan 

ulama’. Suatu 

hal yang tidak 

mungkin atau 

mustahil untuk 

tidak mengikuti 
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yang 

tidak 

berubah. 

Gabungan 

kemampu

an akal, 

kebebasan 

manusia 

berkehend

ak dan 

berbuat 

serta 

hukum 

alam 

inilah 

yang 

menjadi 

sumber 

kemajuan 

ilmu 

pengetahu

an dan 

teknologi 

modern. 

3. Sumber 

ajaran 

Islam 

hanyalah 

al-Qur’an 

ulama’ karena 

umat Islam 

sangatlah 

beragam dan 

membutuhkan 

petunjuk dalam 

menjalankan 

ibadah sehari-

hari. 

Poin ke 

empat, dari teks 

di atas bisa 

menjadi 

penyulut paham 

radikal. Apalagi 

secara eksplisit, 

bunyi teks di 

atas mengusung 

ideologi 

kekerasan. Hal 

tersebut dapat 

dilihat dari 

adanya 

pernyataan 

menentang 

“taqlid”. Kata 

menentang 

secara harfiah 

mengandung 
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dan 

hadits. 

4. Ia 

menetang 

taqlid dan 

perlu 

adanya 

ijtihad 

sehingga 

umat 

Islam 

dapat 

berkemba

ng seiring 

kemajuan 

ilmu 

pengetahu

an dan 

teknologi 

modern. 

5. Ia 

berpendap

at satu-

satunya 

cara 

untuk 

mengubah 

pola pikir 

umat 

konotasi negatif 

yaitu 

membenarkan 

tindak kekarasan 

atas nama 

agama kepada 

setiap orang 

maupun 

kelompok 

menyimpang 

dari ideologi 

yang berbeda. 
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Islam dari 

keterbelak

angan 

adalah 

pendidika

n. 

5 Pemikiran 

Muhammad 

Iqbal tentang 

pembaharuan 

Islam adalah 

sebagai 

berikut: 

1. Ijtihad 

mempunyai 

kedudukan 

penting 

dalam 

pembaharu 

Islam dan 

pintu ijtihad 

tetap 

terbuka. 

2. Umat Islam 

perlu 

mengemba

ngkan sikap 

dinamisme. 

Dalam 

Kekakuan 

dalam 

menghadapi 

pembaharuan 

merupakan 

ciri orang 

yang 

memiliki 

pandangan 

radikal. 

Dalam 

pemikiran 

Muhammad 

Iqbal mengenai 

kemunduran 

Islam juga 

ditandai dengan 

kebekuan dan 

kejumudan 

dalam berpikir. 

Kemunduran ini, 

di dalam buku 

ajar dijelaskan 

secara eksplisit, 

yakni akibat dari 

perilaku umat 

Islam yang 

semakin jauh 

meninggalkan 

jalan tauhid/ 

ajaran salaf dan 

lebih memilih 

aktifitas-aktifitas 
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syiarnya ia 

mendorong 

umat Islam 

untuk 

bergerak 

dan jangan 

tinggal 

diam. 

3. Kemundura

n umat 

Islam 

disebabkan 

oleh 

kebekuan 

dan 

kejumudan 

dalam 

berpikir. 

4. Hukum 

Islam tidak 

bersifat 

statis, tetapi 

dapat 

berkemban

g sesuai 

perkemban

gan zaman. 

5. Umat Islam 

harus 

ibadah yang 

menurut penulis 

mengarah pada 

nuansa “jumud”. 

Selain itu, 

realitas 

kemunduran 

umat Islam 

disebabkan 

hegemoni dari 

kekuatan bangsa 

Barat yang ingin 

menghancurkan 

Islam. Bangsa 

Barat 

merupakan 

pihak yang tidak 

rela jika Islam 

itu bersatu, 

sehingga apapun 

yang bernuansa 

Barat baik 

pemikiran, 

kebudayaan, 

masyarakat dan 

militernya harus 

ditolak. 
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menguasai 

sains dan 

teknologi 

yang 

dimiliki 

Barat. 

6. Perhatian 

umat Islam 

terhadap 

zuhud 

menyebabk

an 

kurangnya 

perhatian 

terhadap 

masalah-

masalah 

keduniaan 

dan sosial 

kemasyarak

atan. 

 

6 Pemikiran 

Rasyid Ridha, 

sebagai 

berikut: 

1. Sikap 

aktif dan 

dinamis 

Semakin 

maraknya 

unsur-unsur 

bid’ah dan 

khurafat 

menjadikan 

umat Islam 

Kemundura

n Islam menurut 

pemikiran 

Rasyid Ridho 

adalah 

banyaknya 

unsur “bid’ah” 
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dikalanga

n umat 

Islam 

harus 

ditumbuh

kan. 

2. Umat 

Islam 

harus 

meninggal

kan sikap 

dan 

pemikiran 

kaum 

Jabariyah. 

3. Akal 

dapat 

diperguna

kan untuk 

menafsirk

an ayat 

dan hadits  

4. Umat 

Islam 

menguasa

i sains dan 

teknologi 

jika ingin 

maju. 

semakin 

berpecah 

belah 

dan “khurafat”. 

Kemunduran ini, 

di dalam buku 

ajar dijelaskan 

secara eksplisit, 

yakni akibat dari 

perilaku umat 

Islam yang 

semakin jauh 

meninggalkan 

jalan tauhid/ 

ajaran salaf dan 

lebih memilih 

aktifitas-aktifitas 

ibadah yang 

menurut penulis 

mengarah pada 

nuansa “bid’ah” 

dan “khurafat”. 

Selain itu, 

realitas 

kemunduran 

umat Islam 

disebabkan 

hegemoni dari 

kekuatan bangsa 

Barat yang ingin 

menghancurkan 

Islam. Bangsa 
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5. Kemundu

ran umat 

Islam 

disebabka

n 

banyakny

a unsur 

bid’ah dan 

khurafat 

yang 

masuk ke 

dalam 

ajaran 

Islam. 

6. Kebahagi

aan dunia 

dan 

akhirat 

diperoleh 

melalui 

hukum 

yang 

diciptakan 

Allah 

SWT. 

7. Perlu 

menghidu

pkan 

kembali 

Barat 

merupakan 

pihak yang tidak 

rela jika Islam 

itu bersatu, 

sehingga apapun 

yang bernuansa 

Barat baik 

pemikiran, 

kebudayaan, 

masyarakat dan 

militernya harus 

ditolak. 
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sistem 

pemerinta

han 

khalifah. 

8. Khalifah 

adalah 

penguasa 

seluruh 

dunia 

Islam 

yang 

mengurusi 

bidang 

agama 

dan 

politik. 

9. Khalifah 

haruslah 

seorang 

mujtahid 

besar 

dengan 

bantuan 

para 

ulama 

menerapk

an prinsip 

hukum 

Islam 
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sesuai 

dengan 

tuntunan 

zaman. 

 

7 Gerakan 

dakwah 

Muhammadiy

ah sangat 

menekankan 

kemurnian 

aqidah, 

memerangi 

berbagai 

perbuatan 

syirik, 

menyekutuka

n Allah SWT 

dalam segala 

bentuknya 

menentang 

takhayul, 

khurafat dan 

perbuatan 

bid’ah serta 

mengikis 

habis 

kebiasaan 

taqlid buta 

Bukan hanya 

pemikiran 

tokoh tetapi 

melalui 

gerakan 

pembaharuan 

Islam, juga 

diselipkan 

ajaran agar 

semua pada 

ijtihad 

Gerakan 

dakwah 

Muhammadiyah 

yang 

diidentifikasikan 

di atas sangat 

menarik karena 

banyak memuat 

diksi-diksi yang 

provokatif. 

Himbauan 

tentang 

memerangi 

segala jenis 

penyimpangan 

dalam Islam, 

apalagi secara 

eksplisit, bunyi 

teks di atas 

terkesan 

menyalahkan 

praktek ibadah 

yang berbeda 

dari kaum salaf 
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dalam 

beragama. 

Muhammadiy

ah 

menekankan 

pentingnya 

membuka 

pintu ijtihad 

dalam bidang 

hukum Islam 

agar umat 

Islam terbebas 

dari taqlid 

buta serta 

menolak 

tradisi 

bermadzab 

dalam fiqh. 

Muhammadiy

ah menolak 

kehidupan 

tasawuf yang 

hanya 

mementingka

n akhirat. 

Muhmmadiya

h 

sebagaimana 

umumnya 

serta mengusung 

ideologi 

kekerasan. Hal 

tersebut dapat 

dilihat dari 

adanya 

pernyataan 

memerangi 

berbagai 

perbuatan syirik, 

menyekutukan 

Allah SWT 

dalam segala 

bentuknya 

menentang 

takhayul, 

khurafat dan 

perbuatan bid’ah 

serta mengikis 

habis kebiasaan 

taqlid buta 

dalam 

beragama. Kata 

memerangi 

secara harfiah 

mengandung 

konotasi negatif 

yaitu 

membenarkan 
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kaum 

pembaharu, 

menentang 

tarekat karena 

penuh dengan 

bid’ah. 

tindak (fisik) 

kekarasan 

berupa perang 

atas nama 

agama kepada 

setiap orang 

maupun 

kelompok 

menyimpang 

dari ideologi 

yang berbeda. 

Teks seperti 

ini apabila jatuh 

kepada guru 

yang radikal 

ataupun 

ditafsirkan oleh 

siswa secara 

tekstual serta 

dangkal hanya 

memerangi 

dalam arti 

mengangkat 

senjata, 

sehingga bisa 

menjadi salah 

satu bentuk 

pembenaran 

tindak kekerasan 
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atas nama 

agama. Namun 

sebaliknya 

apabila teks 

jatuh kepada 

guru yang 

moderat yang 

menafsirkan 

kata perang 

bukan sebatas 

perang fisik, 

melainkan 

sebagai sebuah 

upaya 

memerangi 

setiap bentuk 

penyimpangan 

dalam Islam 

melalui dunia 

pendidikan dan 

dakwah maka 

teks tersebut 

akan 

menghindarkan 

umat Islam dari 

kemungkinan 

pengaruh-

pengaruh aliran 

sesat tanpa 
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mengganggu 

aktivitas 

keberagamaan 

orang lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Wujud semantik leksikal, dapat dilihat dari makna 

yang terdapat pada kata dan dapat diketahui dengan 

menggunakan kamus. Wujud leksikal  berupa diksi-

diksi yang tajam seperti: (a) “fatalisme”, “bid’ah”, 

“takhayul”, “khurafat”, “jumud” “syirik”, “taqlid 

buta”, dan “tentang” serta kembali kepada al-Qur’an 

dan hadits; b) Membuka aktifitas “ijtihad” secara 

umum kepada komunitas Islam; (c) “Kemunduran” 

umat Islam. 

2. Wujud semantik struktural, dapat dilihat dari makna 

yang terdapat pada susunan kalimat. Seperti halnya: 

“Pokok ajaran Muhammad Bin Abdul Wahab adalah 

menentang semua bentuk bid’ah dan khurafat dan 

kembali kepada ajaran pokok al-Qur’an dan Hadits” 

dari susunan kalimatnya, menyulut paham radikal. 

Dapat dilihat dari adanya pernyataan menentang 

semua bentuk bid’ah dan khurafat. Kata menentang 

secara harfiah mengandung konotasi negatif yaitu 

membenarkan tindak kekerasan atas nama agama 

kepada setiap orang maupun kelompok menyimpang 

dari ideologi yang berbeda. Teks tersebut apabila 
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jatuh kepada guru yang radikal ataupun ditafsirkan 

oleh siswa secara tekstual serta dangkal hanya 

menentang dalam arti menolak, melawan, 

memerangi sehingga bisa menjadi salah satu 

pembenaran tindak kekerasan atas agama. 

 

 

 

B. Saran   

1. Penulis dalam menulis materi pada buku pelajaran 

harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

disajikan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

2. Guru harus mampu memahami beberapa kajian 

semantik ini, dengan begitu seorang guru akan 

mudah memahami dengan lebih baik bahasa yang 

diajarkannya. 
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