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MOTTO


يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فََٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ١٧١ 


Artinya:
Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 331.  (Q.S. An-Nisa [4]: 171.
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Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:
متعاقّدين		ditulis		muta‘āqqidīn
عدّة		ditulis		‘iddah
Tā' marbūtah di akhir kata.
Bila dimatikan, ditulis h:
هبة		ditulis 		hibah
جزية		ditulis		jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).
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__ِ__ 	(kasrah) ditulis i 	contoh		فَهِمَ	   ditulis   fahima
__ً__	(dammah) ditulis u 	contoh		كُتِب	   ditulis   kutiba
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Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dnganapostrof.
اانتم		ditulis 		a'antum
اعدت		ditulis 		u'iddat
لئنشكرتم	ditulis 		la'in syakartum
Kata sandang Alif + Lām
Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران		ditulis 		al-Qur'ān
القياس		ditulis 		al-Qiyās
	Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya
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Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  penulisannya
ذوىالفروض	ditulis 	zawi al-furūd
	اهلالسنة		ditulis 		ahl as-sunnah


ABSTRAK
PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME  BAGI SISWA DI MTs IRSYADUL ANAM KIYUDAN SELOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA

Saprialman
NIM. 15913219

Penelitian  ini  berangkat  dari fenomena radikalisme yang terjadi di masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan. Paham radikalisme merupakan paham yang harus segera diatasi dan dihindarkan dari siswa karena bertentangan dengan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin serta tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan Islam itu sendiri. Guru PAI merupakan salah satu pihak yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menghindarkan siswa dari paham radikalisme tersebut. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah “peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah paham radikalisme bagi siswa”. Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah “bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah paham radikalisme bagi siswa di MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta?”.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif-kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu guru PAI, kepala sekolah dan pengasuh pondok pesantren Irsyadul Anam sekaligus sebagai penasehat di MTs Irsyadul Anam. Analisis data dilakukan dengan model interaktif  dari  Miles  dan  Huberman yaitu, data condensation, data display, dan conclusion drawing/verifications.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam mencegah paham radikalisme bagi siswa di MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) Penyampaian Materi Pembelajaran Agama Islam. Materi yang disampaikan dinilai oleh penulis sangat toleran yang dapat dilihat dari penyampaian materi yang tidak menganggap rendah ajaran agama lain, tidak ada unsur menghina ataupun cacian dan tidak menganggap pendapat diri sendiri yang paling baik, (2) Penerapan Metode Pembelajaran. Guru PAI di MTs Irsyadul Anam sangat membuka dialog ketika melakukan proses pembelajaran dengan siswa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa metode yang digunakan seperti: the power of two, every one is a teacher here, metode pembelajaran demonstrasi, dan metode pembelajaran the students questions have, (3) Pendampingan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut diantaranya adalah shalat dhuha dan zhuhur berjama’ah, membaca asmaul husna, latihan pidato dan khutbah, belajar qiroat dan kaligrafi, latihan hadroh, mujahadah dan membaca kitab kuning.


Kata Kunci: Peran Guru Pendidikan Agama Islam, Radikalisme.
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KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّ حِيْمِ
الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعاَلَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لآاِلٰهَ اِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, meskipun dalam prosesnya terdapat banyak rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya.
Tesis ini merupakan kajian singkat tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam mencegah paham radikalisme bagi siswa di MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/i : 
	Nandang Sutrisno, S.H, LLM, M. Hum, Ph.D, Selaku Rektor Ull Yogyakarta 
	Dr. Tamyis Mukharrom, M.A selaku Dekan FIAI Ull Yogyakarta 

Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI selaku Ketua PPs FIAI-UII
	Dr. Yusdani, M. Ag selaku sekretaris PPs FIAI-UII
	Dr. Supriyanto Pasir, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis demi terwujudnya tesis ini.
	Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd selaku Penguji I.
	Dr. H. Fuad Nashori, MSi., M.Ag selaku Penguji II.
	Yth. Segenap dosen Universitas Islam Indonesia  di Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
	Bapak Anwan Santoso yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi dan banyak memberi kemudahan selama menyelesaikan studi di PPs MSI FIAI UII Yogyakarta.
	Kyai Ichsanudin Barmawi selaku pengasuh pondok pesantren Irsyadul Anam sekaligus sebagai penasehat MTs Irsyadul Anam.
	Muslichatul Rodiyah, S.Ag., M.Pd.I selaku kepala sekolah MTs Irsyadul Anam telah memberikan izin dalam penelitian dan informasi serta data demi suksesnya penelitian ini.
	Segenap guru PAI MTs Irsyadul Anam yang telah membantu memberikan data yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
	Efrizal (Ayah) dan Erlida (ibu) orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
	H. Zaenal Mukarom, S.H (Ayah Mertua) dan Ibu Hj.Cucu Juariah, S.Pd.I (Ibu Mertua) yang senantiasa memberikan motivasi agar penulis dapat secepatnya menyelesaikan Tesis ini.
	Bil khusus untuk istriku tercinta Yuli Salis Hijriyani, S.Pd.I., M.Pd sebagai motivasi utama bagi penulis dalam penulisan Tesis ini.
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