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Tujuan Pembelajaran
1. Latar belakang munculnya modernisasi 

2. Tujuan modernisasi 

3. Nilai-nilai modernitas dalam Islam 



• Modern: bahasa: up to date 

• Modernisasi, KBBI: proses pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat 
terhadap tuntutan masa kini 

• Merupakan bentuk respon kesadaran manusia  terhadap perubahan dalam 
bidang sains dan teknologi. 

• Cara pikir dan gaya hidup dalam dunia kontemporer dengan menerima 
perubahan sebagia proses budaya dengan cara mengintegrasikan ide-ide 
baru ke dalam masyarakat. 

• Modernitas: nilai-nilai kemodern-an yang muncul karena perubahan proses 
budaya dan perkembangan IPTEK 

• Isu-isu dalam modernitas: IPTEK, Nasionalisme, Demokrasi, keadilan sosial, 
cara pandang rasional dalam sendi-sendi kehidupan: pluralisme, HAM, 
kebebasan beragama, gender. 

• Modernisme: respon umat Islam terhadap modernitas.



Umat Islam dan 
Modernisasi

Semua Yang Ada di Dunia Ini 
selalu Ada Nilai Positif dan 

Negatif



• Keseimbangan selalu dibutuhkan pada semua hal. 

• Dalam beragama juga diperlukan keseimbangan 
antara ritual ibadah kepada Allah dan membangun 
kehidupan dunia yang lebih baik. 

• Islam Wasathiyah 

• Kunci modernisasi adalah manusia dalam 
menyeimbangkan basyariyyahah, insaniyyah, dan 
nassiyyah 



• Nal-nas (الــــــــــنــــاس ) menggambarkan manusia yang universal 
netral sebagaimakhluk sosial seperti pernyataan Al Quran QS. Al 
Hujurat (49): 13 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorangperempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.



•insan  (انــــــــــسـان ) secara umum menggambarkan manusia 

yang memiliki potensi atau sifat yang beragam, baik sifat 

positif  dan negatif. Perhatikan Firman Allah: QS. Al Alaq 

(96): 4-5  



Basyar (بشـــــر ) yang terdiri dari huruf huruf( ر ش ب ) tampaknya sesuatu baik 
dan indah. Kata “basyar” juga berarti menggembirakan, menguliti, 
memperlihatkan dan mengurus sesuatu. 

• Raghib Al Ashfahani mengatakan: bahwa “basyar” berarti al-jild (kulit). 
Manusia disebut basyar karena kulitnya terlihat jelas, berbeda dengan 
binatang, kulitnya tidak tampak karena tertutup oleh bulu. Dengan demikian 
manusia yang sudah jelas di akui keberadaannya itulah yang disebut basyar. 

• Bintu syathi manusia yang sudah diakui keberadaannya, manusia dewasa, 
namun kedewasaan secara jasmani (fisiologis dan biologis) tanpa 
kedewasaan rohani (psikis). kata “mitslu” yang berarti seperti. Perhatikan 
QS Al Kahfi (18): 11 

• “Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, 
yang diwahyukan kepadaku.” Basyar: manusia anak turunan Adam secara 
keseluruhan.



• H.A Muin Salim “basyar” : manusia dewasa secara fisik dan 
psikis (biologis dan kejiwaan), sehingga dia mampu 
bertanggung jawab, sanggup diberikan beban keagamaan 
bahkan mampu menjalankan tugas khalifah.  QS. Al Rum (30): 
20, QS. Ali Imran (3): 47 dan QS Al Maryam (19): 20 .



Respon Manusia Terhadap 
Modernisasi

• Reformis/ modernis 

• Fundamental



Reformis/Modernis

• Kelompok Muslim taat dan berpengetahuan: 

• Menjelaskan Islam dengan rasional dan liberal. 

• Menekankan cita-cita dasar persaudaraan Islam, 
toleransi, dan keadilan sosial. 

• Menafsirkan sedemikian rupa ajaran Islam yang 
dinamis.



Fundamentalis

• Berangkat dari keinginan memurnikan ajaran Islam 
yang biasanya ditandai dengan ciri-ciri: 

Kelompok yang reaktif terhadap sesuatu yang 
dianggap tidak sesuai ajara Islam. 

Tanpa kompromi. 

Selektif. 

Absolut, tidak mungkin salah.



Mempertemukan Islam & 
Modernitas 

• Tajdid (pembaruan): jawaban Islam dalam menjawab 
tantangan jaman, ektern. 

• Pembaruan dari dalam: Ibadah, akidah 

• Pembaruan dari luar, menjawab tantangan 
modernitas (pendidikan, hukum, kebudayaan, dll) 

• Ijtihad (reformasi): mengerahkan segala kemampuan 
untuk menggali hukum-hukum syara' dan bagaimana 
menerapkannya, intern.



TUGAS

1. Setelah membaca materi dari ibu, tolong bagaimana 
pendapat kalian tentang modernisasi dalam Islam, 
dibolehkan atau tidak? Tuliskan alasan kalian. 

2. Sebutkan contoh ilmuwan-ilmuwan Muslim yang 
pernah terkenal pada masa kejayaan Islam. 

3. Terimakasih


