
BAB IX 
KULTUR DAN LINGKUNGAN 

   
Yang sering dilupakan oleh guru agama di Madrasah adalah hakekat 

pendidikan agama itu sendiri. Pendidikan agama bertujuan membentuk 
pribadi, bukan untuk menghabiskan materi pelajaran. Pembentukan pribadi 
maksudnya akhlaqul karimah (akhlaq yang mulia), yang menjadi landasan, 
patokan dan rujukan untuk tiap-tiap indivisu siswa dalam berpikir, bersikap, 
dan bertindak. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan secara nasional, 
yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa.   

Modernisasi dan industrialisasi berimplikasi pada terbentuknya suatu 
tatanan masyarakat yang hedonis-materialistis yaitu suatu tatanan 
masyarakat yang mengedepankan kebahagiaan indrawi dan kebebasan 
individu yang tidak mengenal batas kewajaran dengan nafsu sebagai 
muaranya yang sangat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis), 
suatu tatanan masyarakat yang menyampingkan nilai-nilai moral sebagai 
sumbu hidup dan kehidupan: dekadensi moral. Sebab itu, diperlukan suatu 
upaya pembenahan yang mengarah kepada kemajuan dan perkembangan 
guna tercapainya kesejahteraan manusia secara utuh (humanisasi).11

Dalam upaya pembenahan dan penanggulangan keadaan dengan 
pengharapan keluar dari dilema yang menghawatirkan dan membahayakan 
itu : hedonis-matrealistis, maka diperlukan suatu dasar yang kokoh sebagai 
landasan  berpijak  dalam segala kegiatan yang dilaksanakannya, yaitu suatu 
orientasi yang mampu memberikan arah yang jelas serta ukuran yang wajib 
ditaati, yang memberikan makna dan arti bagi upaya tersebut sehingga dapat 
dinilai sebagai baik, layak, dan luhur,12 untuk dapat memberikan kritik dan 
evaluasi terhadap realitas faktual yang disodorkan melalui sense-data.13

Sebagai sebuah pegangan hidup yang mengandung ajaran tentang tata 
nilai, agama memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan 
alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting yang berpungsi 
sebagai penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, 
diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadi dasar 
kepribadian sehingga menjadi manusia yang utuh. 14

Pendidikan agama di Madrasah sangat penting artinya dalam rangka 
membentuk kepribadian dan pola pikir anak didik (peserta didik). 
Pendidikan agama di Madrasah tidak lepas dari pendidikan yang dilakukan 
di keluarga dan di masyarakat. Globalisasi-informasi yang terus bergerak dan 
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berjalan tanpa henti banyak berakibat membawa pada dekadensi moral 
masyarakat: pola hidup permisif, pornografi, alkohol dan lain-lain, yang 
mengedepankan nilai material-biologis. Petaka yang diimplikasikan oleh 
derasnya (globalisasi) teknologi-informasi tersebut adalah adanya desakan-
desakan berbagai kebudayaan--dalam hal ini kebudayaan Barat--yang terus 
menggerus kebudayaan ataupun norma yang telah ada. Akan hal tersebut, 
dalam membahas dekadensi moral yang telah masuk dalam relung 
kehidupan masyarakat, yaitu budaya hidup permisif adalah budaya atau pola 
hidup serba boleh, dengan dalih hak privasi, hak individu, maupun hak asasi 
manusia. 

Perbedaan mendasar visi pendidikan keagamaan dengan pendidikan 
umum di Madrasah adalah terletak pada character building. Agama atau 
pendidikan agama menekankan arah pendidikan kepada pembentukan 
akhlaqul karimah, budi pekerti mulia. Pendidikan agama kedepan akan menuju 
ke target ini, sehingga akan memberikan konsekwensi logis ujian untuk 
materi PAI pembobotannya bukan kepada soal-soal ujian yang berhasil 
dijawab atau berapa nilai yang diperoleh dalam ujian, tetapi pada penilaian 
sikap dan tingkah laku peserta didik dalam kehidupan sosialnya, baik di 
Madrasah, di rumah, maupun di masyarakat.  

Visi Pendidikan agama yang sudah mulai kehilangan arah ini rupanya 
mulai kita sadari dengan maraknya kenalakan remaja, tawuran, kasus 
narkoba, samapi kriminalitas di kalangan remaja usia Madrasah. Meskipun 
terlambat, tetapi upaya-upaya mengembalikan visi ini pada jalannya perlu 
kita berikan dukungan, dengan ikut serta memikirkan bagaimana aplikasi 
konsep pendidikan budi perkerti dengan maksimal dan berkelanjutan. Atau 
ikut memberikan sumbang saran, mungkin kritikan, bagaimana implementasi 
pendidikan agama berbasis budi pekerti dan hak asasi manusia. Diharapkan 
konsep-konsep ini tidak sekedar konsep hitam diatas putih, yang harus 
dikuasai dan dihafalkan karena nanti akan keluar dalam ujian, tetapi dapat 
mewarnai cara berfikir, menentukan sikap, pencarian jati diri, dan 
kepribadian anak-anak bangsa, sebagai pewaris generasi.  

Madrasah hidup dan matinya ditentukan oleh masyarakat dimana 
Madrasah itu ada. Mungkin terlalu ekstrim, tetapi kenyataan di lapangan, 
sebagian besar Madrasah berangkat dari  inisiatif kelompok masyarakat 
untuk mencari format pendidikan ideal bagi anak-anak mereka, kemudian 
mereka secara bergotong royong mengumpulkan potensi sumberdana di 
masyarakat, sambil mencari celah-celah bantuan pemerintah . Berbeda 
dengan Madrasah umum seperti SD atau SLTP, mayoritas didirikan oleh 
pemerintah.  Dengan keterkaitan yang kuat ini, Madrasah di beberapa daerah 
menajadi basic of cultural change, dimana alumni-alumni Madrasah kemudian 
mewarnai masyarakat sekitarnya.  

Perlu menjadi bahan pemikiran kita, bahwasannya Madrasah 
merupakan community based education, karena dia betul-betul berangkat dari 
masyarakat, dan dihidupi oleh masyarakat. Data membuktikan, 
bahwasannya Madrasah yang dikelola pemerintah tidak lebih dari 7 % saja, 
artinya mayoritas Madrasah kita memang madiri. Ada atau tidak ada 



bantuan pemerintah, dia tetap saja berjalan. Kemandirian ini perlu didukung 
langkah-langkah strategis untuk penguatan basis-basis kemandirian seperti 
ekonomi dan sosialnya.  

Dari segi ekonomi, perlu dipikirkan sumberdana mandiri yang dapat 
dikelola dan dikembangkan Madrasah untuk menunjang proses 
“kehidupannya” dan pengembangannya. Misalnya dengan memberikan 
stimulan untuk mendirikan unit-unit usaha seperti pertokoan, koperasi, 
penggilingan padi, sawah, tambak, dan lainnya dengan model yang 
disesuaikan dengan potensi  masyarakat dimana Madrasah dapat 
mengembangkan unit usaha tersebut. Hal ini bisa diwujudkan jika kerjasama 
lintas sektoral dapat diaplikasikan sampai ke level yang paling bawah.  

Misalnya, pemerintah daerah memiliki program pengembangan 
ekonomi kerakyatan, Departemen Koperasi memiliki bantuan modal usaha 
kecil dan menengah, Departemen Pertahanan punya program nasional Bulan 
Bhakti, Departemen Sosial memiliki sumberdana bantuan Jaring Pengaman 
Sosial, Departemen Pendidikan punya Bantuan Pendidikan Berbasis 
masyarakat,  Departemen Agama punya Bantuan Operasional Madrasah, 
Departemen kesehatan membantu perbaikan gizi anak Madrasah, dan 
seterusnya, kemudian dikoordinasikan untuk menggarap obyek  secara  
terpadu. Diharapkan komite Madrasah atau dewan Madrasah, apabila dapat 
melakukan fungsinya secara maksimal mengkondisikan hal tersebut melalui 
pemerintah daerah. Lalu perlukan dibuat kelompok kerja terpadu? 

Dari segi sosial, Madrasah dapat diberdayakan dengan meningkatkan 
fungsi hubungan masyarakat dengan program Bhakti Sosial, Palang Merah 
Remaja, Jum’at bersih, Perkemahan Akhir Pekan,  Studi Excursi, Magang di 
industri rakyat, pertukaran siswa, bahkan peningkatan fungsi Dewan 
Madrasah dan Dewan Pendidikan di level Kabupaten/Kota.   

Pekerjaan serius berikutnya adalah membentuk lingkungan Madrasah 
yang kondusif untuk mewujudkan visi pendidikan Madrasah “Character 
Building”. Sebab hakekatnya pendidikan itu adalah proses, menjadikan input 
(siswa) Madrasah menjadi manusia yang berpotensi dengan basis akhlaq yang 
kuat. Apa yang bisa kita lakukan ketika menciptakan lingkungan yang 
agamis, religius dan penuh nilai, jika dukungan masyarakat belum terwujud, 
dan sumberdaya manusia pengelola pendidikan di Madrasah tersebut belum 
siap dengan tuntutan zaman.  

 


	 

