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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Publik kembali dikejutkan dengan adanya aksi teror yang terjadi di kawasan 

Thamrin, Jakarta Pusat pada kamis, 14 Januari 2016 (Fiardini, 2016). Selang tak begitu 

lama, pada bulan berikutnya muncul pemberitaan terkait pengerebekan teroris di Kab. 

Tanggerang Februari lalu (Felisiani, 2016), dan yang paling mutakhir yang kembali 

menghangatkan ingatan publik tentang terorisme adalah kasus baku tembak aparat 

dengan teroris di Poso pada bulan Maret lalu yang berhasil menumbangkan tiga pelaku 

teror (Felisiani, 2016). 

 Kemunculan gerakan-gerakan serupa ini sudah memunculkan kegelisahan 

banyak pihak, karena mereka mengedepankan kekerasan. Sehingga mengancam 

keselamatan jiwa dan kedamaian hidup masyarakat luas (Mukhlis, 2012, hlm. 1). 

Berkaitan dengan aksi teror, Bakti (2015, hlm. 8) menyebutkan bahwa sejak masa awal 

reformasi, bangsa ini telah terperangah dengan berbagai aksi terorisme yang tidak hanya 

meresahkan keamanan dan kenyamanan publik, tetapi juga menjadi tantangan besar 

bagi stabilitas keamanan nasional. 

 Jika dirincikan, sejak tahun 2000 menurut Irjen Polisi (purn) Ansyaad Mbay 

menyebutkan bahwa Indonesia telah beberapa kali menjadi sasaran serangan terorisme, 

mulai dari bom Natal (2000), disusul kemudian bom Bali I (2002), bom JW Marriott 

(2003), bom Kedubes Australia (2004), bom Bali II (2005) dan bom Marriott dan Ritz 

Carlton (2009) (dalam Hikam, 2015, hlm. 25). 

 Terorisme sendiri bukanlah persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. 

Persoalan ini lebih merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan teologis, doktrin, 

dan ideologis yang dapat menyerang kesadaran individu dan kelompok manapun (Bakti, 

2015, hlm. 9). 

 Sedangkan terorisme menurut Jones Sidney adalah tindakan ilegal dan radikal 

yang dilakukan oleh aktor non-negara, baik individu maupun kelompok untuk tujuan 
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politis, ekonomi, dan sosial melalui penyerangan secara acak (dalam Hikam, 2015, hlm. 

24).  

 Terorisme sangat mungkin tumbuh dalam lingkungan yang subur yang menurut 

Hendropriyono sebagaimana dikutip oleh Bakti (2015, hlm. 9) lahan subur itu adalah 

masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim dan radikalisme 

keagamaan. 

 Arsyad Mbay juga mengatakan bahwa radikalisme merupakan akar dari gerakan 

terorisme. Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di 

Indonesia, sehingga pemecahan terorisme harus diikuti oleh peberantasan radikalisme 

(Umar, 2010, hlm. 171). 

 Radikalisme kegamaan atau secara spesifiknya istilah Islam Radikal sendiri baru 

muncul kemudian. Menurut Muhamad (2013, hlm. 62) dalam bukunya yang berjudul 

Agama Dan Konflik Sosial menyebutkan bahwa istilah ini oleh para pengkaji Islam 

sering dihubungkan dengan istilah fundamentalisme yang pada masa sebelumnya lebih 

populer. 

 Endang Turmudi mengatakan bahwa radikalisme sangat berkaitan dengan 

fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar 

agama. Fundamentalisme akan diiringi radikalisme dan kekerasan apabila kebebasan 

untuk kembali kepada agama dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi 

masyarakat (dalam Suprihatiningsih, 2012, hlm. 369).   

 Radikalisme sendiri dipengaruhi beberapa hal, antara lain; pemahaman Islam 

yang cenderung legalistik dan ekslusif, penghargaan terhadap kelompok minoritas yang 

rendah, perasaaan terasing dari kehidupan kolektif (merasa umat Islam dipojokan), dan 

hadirnya organisasi-organisasi gerakan radikal, hal ini sebagaimana dikatakan Lazuardi 

Birru (dalam Bakti, 2015 hlm. 9). Sedangkan Muhajirin Tohir menyebutkan bahwa 

radikalisasi keagamaan muncul karena pemahaman keagamaan yang diasosiasikan 

secara egoistis. Mereka akan sulit bersikap toleran, cenderung tertutup dan melihat 

kelompok (umat) lain sebagai orang yang berpotensi sebagai lawan yang mengancam 

(dalam Suprihatiningsih, 2012, hlm. 370).  

 Menengok korban penyebaran radikalisme ini, dalam penelitian yang dirilis 

Lazuardi dan LSI menyebutkan bahwa mereka yang sangat rentan terhadap penyebaran 
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radikalisme adalah laki-laki dengan usia muda dan tinggal di pedesaan (dalam Bakti, 

2015, hlm. 9). Hal ini tentu sangat meresahkan, terlebih jika mengingat bahwa salah 

satu upaya penyebaran paham radikal adalah melalui pembinaan Rohis di SMP/SMA 

yang disusupi yang tidak lain anggotanya adalah kalangan muda (Munip, 2012, hlm. 

167). 

 Belum lagi ditambah penyebaran radikalisme di dunia maya yang makin gencar. 

Gabriel Weimann sebagaimana dikutip Bakti (2015, hlm. 12) menyebutkan bahwa jika 

pada tahun 1998 hanya ada 12 situs yang dimiliki kelompok teroris, pada tahun 2003 

situs kelompok terosis ini sudah mencapai 2.650. Maka tak heran jika di tahun 2014 

telah terdapat lebih dari 9.800 situs yang dimiliki oleh kelompok terorisme. Karena, 

selain melalui media cetak, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk 

menyebarluaskan buku-buku dan informasi tentang jihad (Munip, 2012, hlm. 171). 

 Sasaran objek radikalisasi memang menyasar kalangan muda yang rentan, untuk 

itu kelompok teroris menggunakan media sosial sebagai media propaganda dan 

rekrutmen. Hal ini mereka sadari betul karena secara demografis para pengguna media 

sosial adalah kelompok remaja (Bakti, 2015 hlm. 16). 

 Misalnya dalam penelitian Fadjar Abdullah sebagaimana dikatakan Munip 

(2012, hlm. 160) terungkap bahwa kecenderungan yang sangat tinggi dari mahasiswa 

untuk mendukung kegiatan radikalisme. Terhitung 65% dari responden mendukung 

kegiatan sweeping kemaksiatan yang biasa dilakukan salah satu ormas. 

 Hal ini, menurut Bakti (2015, hlm. 16) disebabkan karena tingkat pemahaman 

keagamaan anak muda yang masih belum mapan. Ini menyebabkan mereka sangat 

rentan terhadap ajaran dan paham yang memperomosikan kekerasan atas nama agama. 

Misalnya saja kabar tentang tiga siswi Inggris yang menghilang, diduga ketiganya 

terbang ke Turkī menuju perbatasan Sūriā dengan maksud menjadi pengantin jihad 

(Handayani, 2015).  

 Dari kebanyakan kasus seperti itu, kebanyakan dari pemuda yang direkrut 

adalah mereka yang paham keagamaannya rendah dan masih awam. Mereka biasanya 

mencari pengetahuan keagamaan dari media online. Saat itulah, mereka bertemu dengan 

pemahaman keagamaan yang radikal (Bakti, 2015, hlm. 16). 
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 Media online memang menjadi sarana bagi penyebaran radikalisme, misalnya 

saja di situs milik Bahrun Naim, yakni Bahrunnanim.co sebagaimana disebutkan oleh  

(Setyowibowo, 2016) bahwa di dalamnya mengajarkan bom, detonator, dan senjata api 

dari black gun. Ada beberapa artikel seperti menghindari buffling intelijen dan membuat 

sistem sel komando. 

 Maka tak heran pada 31 Maret 2015, Setara Institute, menyampaikan hasil 

Surveynya bahwa dari 684 responden yang mengikuti survei, 7,2 persen responden 

mengatakan tahu dan setuju dengan paham Islamic State of Iraq and Shams yang 

kemudian disingakat (ISIS)."Angka persetujuan ini merupakan peringatan serius bagi 

Indonesia," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di 

kantornya."(Maulidar, 2015). 

 Berarti, satu dari 14 siswa di Jakarta dan Bandung setuju dengan pendirian ISIS 

yang merupakan organisasi teroris internasional. Hal ini disampaikan Setiawan saat 

membahas hasil penelitian Setara Institute tersebut (Firdaus, 2015 hlm. 44).  

 Lebih mengejutkan lagi hasil dari penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian 

Islam dan Perdamaian (LaKIP) di Jakarta pada 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebanyak 48,9 % siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi 

radikal (Munip, 2012 hlm. 160). 

 Dalam kaitannya dengan penyebaran radikalisme di kalangan anak muda 

khususnya di sekolah, Irfan Idris dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang 

kemudian disingkat (BNPT), menyebutkan bahwa kaum radikal saat ini menggunakan 

berbagai media dan lembaga untuk menyebarkan pahamnya. Bahkan Ia mengatakan 

"Ada penyusupan pengunaan lembaga dakwah kampus dan rohis di sekolah untuk 

menyebarkan paham radikal ini" (dalam Sasongko, 2015). 

 Berkaitan dengan hal itu, dari hasil wawancara dengan Rahmawati yang 

merupakan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang kemudian disingkat 

PAI dan BP di SMA Negeri 5 Bandung pernah terjadi dua kasus yang berkenaan 

dengan kasus radikalisme ini. Kasus pertama berkenaan adanya guru Praktikan yang 

menyebarkan paham radikal dikalangan siswa. Sedangkan kasus kedua adalah adanya 

anak yang tergabung dalam salah satu pengajian yang diindikasi merupakan kelompok 

radikal dan berbohong kepada orangtuanya mengatasnamakan ekstrakurikuler 
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keagamaan padahal yang bersangkutan mengikuti pengajian dengan kelompok radikal 

(Rahmawati, 2016), (KL.W.GP). 

 Dari adanya pengalaman tersebut, pihak sekolah mengintensifkan pendalaman 

pemahaman kegamaan terutama untuk yang tergabung didalam ekstrakurikuler 

keagamaan yang bernama DKM Nurul Khomsah. DKM Nurul Khomsah sendiri 

merupakan ekstrakurikuler keagamaan dengan anggota yang terbilang banyak hingga 

melebihi angka 120 orang (KL. DAE). 

 Dalam pelaksanaannya, DKM Nurul Khomsah ditiap hari jumat sepulang 

sekolah, mereka rutin mengadakan kajian kaegamaan bagi anggota-anggotanya. Adapun 

yang menjadi topik pembahasannya adalah persoalan-persoalan aktual. Sedangkan 

untuk pematerinya biasa diisi oleh guru PAI dan BP atau alumni  (Rahmawati, 2016), 

(KL.W.GP). 

 Hanya saja, kegiatan kajian keagamaan itu sebagaimana disampaikan 

sebelumnya, tidak menutup kemungkinan justru turut andil menyumbangkan 

radikalisme dalam alam pikiran siswa. Bahkan kajian keagamaan sendiri jika materi 

yang disampaikan tidak sesuai dengan kesiapan mental siswa justru menjadi akar 

radikalisme dalam pemikiran siswa (Rahmawati, 2016), (KL.W.GP). 

 Maka dari itu, penelitian ini mencoba menawarkan sebuah program kajian 

dengan berisikan materi-materi yang dapat menanggulangi penyebaran radikalisme di 

sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler terutama kajian rutin seperti DKM 

Nurul Khomsah sendiri biasa melaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

ini berjudul “Penerapan Materi Deradikalisasi untuk Menanggulangi Radikalisme pada 

Ekstrakurikuler Keagamaan (Penelitian Tindakan pada Ekstrakurikuler DKM Nurul 

Khomsah di SMA Negeri 5 Bandung).”  

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas. maka dapat ditemukan beberapa 

indikasi permasalahan pada penelitian ini antara lain: 

1. Penyebaran paham radikal yang makin gencar. 

2. Penyebaran paham radikal menyasar anak muda melalui internet. 

3. Banyak anak muda yang menjadi pelaku radikalisme. 
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4. Penyebaran radikalisme masuk ke sekolah-sekolah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan. 

5. Kajian keagamaan di ekstrakurikuler keagamaan menjadi penyebar radikalisme. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penilitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

umum dari penelitian ini yakni “bagaimana penerapan materi deradikalisasi untuk 

menanggulangi radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan di sekolah?” Dari rumusan 

masalah umum tersebut, rumusan masalah khusus bagi penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana kondisi awal siswa anggota ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul 

Khomsah SMA Negeri 5 Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan materi deradikalisasi untuk menanggulangi 

radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul Khomsah SMA 

Negeri 5 Bandung? 

3. Bagaimana hasil Penerapan materi deradikalisasi untuk menanggulangi 

radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul Khomsah SMA 

Negeri 5 Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun 

tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui hasil penerapan materi deradikalisasi 

untuk menanggulangi radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan. Adapun penelitian 

ini bertujuan khusus sebagai berikut:  

1. Mengetahui kondisi awal siswa anggota ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul 

Khomsah SMA Negeri 5 Bandung. 

2. Mengetahui pelaksanaan penerapan materi deradikalisasi untuk menanggulangi 

radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul Khomsah SMA 

Negeri 5 Bandung. 

3. Mengetahui hasil Penerapan materi deradikalisasi untuk menanggulangi 

radikalisme pada ekstrakurikuler keagamaan DKM Nurul Khomsah SMA 

Negeri 5 Bandung. 
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E. Sasaran dan Kontribusi Hasil Penelitian 

 Penelitian ini damaksudkan untuk menanggulangi radikalisme dalam 

pemahaman keagamaan siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler keagamaan DKM 

nurul khomsah di SMA Negeri 5 Bandung. Maka sasaran dari penelitian ini adalah 

pemahaman radikalisme tersebut dan kontribusi dari penelitian ini adalah adanya 

perubahan pemahaman siswa yang semula radikal menjadi tidak radikal. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif, 

berupa pengetahuan tentang bagaimana ekstrakurikuler dapat menjadi benteng untuk 

menghadapi penyebaran radikalisme yang selama ini justru menjadi salah satu penyebar 

paham radikal itu dikalangan anak sekolah. Penyebaran radikalisme yang menyasar 

anak muda melalui media internet pun akan bisa ditangkal melalui pertahanan diri setiap 

individu siswa. 

2. Manfaat praktis. 

 Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan baik di 

lingkungan pendidikan keluarga, masyarakat hingga sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal dalam upaya penanggulangan dan antisipasi penyebaran paham 

radikal. 

3. Bagi siswa 

 Hasil penelitian ini bisa memberikan Gambaran pada siswa mengenai kegiatan 

yang bersangkutan dengan penyebaran paham radikal yang berbahaya. Penelitian ini 

berguna bagi siswa untuk memberi mereka bekal agar tidak tersusupi radikalisme dalam 

alam pikirannya. 

4. Bagi Pembina ekstrakurukuler keagamaan. 
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 Penelitian ini bisa menjadi masukan yang positif agar pembina ekstrakurikuler 

keagamaan bisa mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler menuju arah yang positif dan 

menjauhkan dari penyebaran paham radikal yang berbahaya berupa metode 

penanggulangan dan antisipasi terhadap penyebaran paham radikal. 

5. Bagi peneliti 

 Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan tentang pengaruh 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap upaya penanggulangan penyebaran paham radikal 

melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Dalam kesempatan lain, penelitian ini 

akan mendorong peneliti untuk terlibat aktif dalam penanggulagan penyabaran paham 

radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

6. Segi isu sosial  

 Penelitian ini dapat menjadi kontra produktif terhadap penyebaran radikalisme 

yang kini makin marak dan merangsek berbagai lini kehidupan juga menggunakan 

media internet yang banyak digunakan oleh anak muda. Penanggulangan penyebaran 

radikalisme dapat menjadi upaya penanggulangan terhadap gerakan-gerakan terorisme 

pula. 

G. Struktur Organisasi Penelitian 

 Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman mengenai penelitian ini, 

maka struktur organisasi dari penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut: 

 Pada Bab I Pendahuluan, bagian ini menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, 

dan manfaat penelitian hingga struktur organisasi penelitian. 

 Pada Bab II Tinjauan pustaka, paga bagian ini disajikan kajian mengenai 

tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain berisi pembahasan 

radikalisme, pembahasan ekstrakurikuler dan studi terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 Pada Bab III Metedologi penelitian, pada bagian ini membahas metode 

penelitian yang akan digunakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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dimulai dari pendekatan, desain penelitian yang akan menggambarkan penelitian ini 

secara umum, partisipan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur 

penelitian, analisis data hingga waktu dan jadwal pelaksanaan penelitian.  

 Pada Bab IV Temuan dan Penelitian, pada bagian membahas mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Hal ini antara lain adalah deskripsi umum lokasi dan subjek 

penelitian, deskripsi umum penelitian, siklus pertama penelitian, dan siklus kedua 

penelitian.  

 Pada Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bagian ini meliputi simpulan dari 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga rekomendasi penelitian baik 

bagi peneliti selanjutnya maupun bagi unsur-unsur yang bersinggungan langsung 

dengan penelitian ini. 

 


