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KESIFIFiLrIA}I- SATTA}I DAh[ FE}IIErITF

A- Kesi.meulan

Setelah penulis mengulas dan menganalisa secara

komparael modernlsme dan tradislonalleme, maka berlkut

inl beberapa konkluei yang diambll darl pembahasan di

atas, keslnpulan yang dapat dlamb11, adalah sebagai

berikut:

1. Modernitae dan tradisionalieme adalah suatu faham,

mellputl pemlklran, gerakan, dan usaha untuk merubah

dan memaJukan umat Islaxn, agar tetap eksis, d1nam1e,

kreatlf dan aktual, berdaearkan pada nilai dan norma

Al-Gur"an dan Hadls. Gerakan mereka nellput1 beberapa

bldane kehldupan beragama, po11tIk, 1d1ologl, soslal,

budaya, ekonomi dan Pendidihan.

2. Sejarah dan latar belakang modernisme itu dlakihatkan

adanya euatu eehah. Dari dalam dan darl Iuar. Dan

seilab darl dalan adalah adanya suatu keiumudan,

d.egadenei, dan degenarasi umat Islam- Sehingga

menlmbulkan euatu kehekuan karena meninggalkan

aiaran-aiaran Islam yaltu dari Al-Qur'an dan Hadls

dan meliputi bldang, ldlo}ogi, hlstoris, moral, dan

sebab darl luar lelam 1tu mellputi faktor hlstorle

dan soslologis.
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SeJarah dan latar belakang tradlslonalieme inl

dlaklbatkan adanya euatu faktor utama yang

menyebabkan lahirnya tradislonallsme dalam lelam.

Yeng pertama bentuk kelelaman tradlslonalieme lahir

sebagai kelanJutan dan relevansl pada bentuk

pertumbuhan umat Islam yang dibawa oleh para Nabi

dan para sahabat, dan yang kedua 1nl sebagal

antleipasl darl perkembangan modernlsme yang banyak

menylmpang dari aJaran yang q.ot-l yaltu Al-Our-an

dan Hadls.

Modernisme adalah faham (pemlkh"an dan gerakan), yang

menginginkan penyeguaian antara aJaran agama dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologl, agar

mendapatkan efektlfltas, dan f1ekelb1lltas dengan

ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Tradieionallsme, adalah antagonitas dari faham

modernlsrne. Faham inl bertuJuan ingin mengemballkan

pemahaman terhadap aJaran-aiaran Islam 1tu kepada

tradiel salafi. Dengan mengadakan pembereihan tauhld

dari inflltrasl dan khurafat. Tradlslonalleme leb1h

dekat dleehut purltanleme dari pada fondamentalleme.

Atau dlkenal dengan faham salafi.

Adapun dampak posltif dan negatif dari modernleme dan

tradlsionalleme adalah: Dampak negatlf darl

modernisme adalah Is1am tldak menerlna modernlsme
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yang mengarah kepada sekularleme. Sedangkan dampak

darl modernlsme yang poeltif adalah penlngkatan mutu

kehldupan umat felam, yang benyak dlhantul dengan

maeuknya zuhud, taeawuf dan khurafat atau tahayul.

Adapun dampak posltlf dan negatlf darl

tradlelonalleme adalah gerakan yang mengarah pada

Nahdhatul Ulama' dlanggap kebekuan, kekakuan dan

lambannya pertumbuhan dalam perkembangan Is1am.

Dampak poeltlf tradlslonalleme ltu Ieb1h banvak

menguntugkan bagi kebangkltan fslam yaltu sebagal

antlslpael terhadap perkembangan umat fslam yang

dlpengaruhl oleh pemlklnan barat, sehlngga gerakan

tradlslonallsme 1tu lngln mengemballkan pada A1-

Qur-an dan Hadls sebagal daear ruJukan. (Sumber-

sumber aJanan)

B- Sanan-saran-

Setelah klta membaea dan memahaml, menghayatl

darl lsl pembahaean skrlpel 1nl, akan tlmbuI eolusl banu

basl bentuk keberagaman klta. Untuk ltu eebagal bahan

pertlmbangan, penulle menyampalkan 6aran-saran

dlantaranya:

1. Apapun bentuknya, faham, allran, dan sekte kelelaman"

hendaklah tetap berprlnelp bahwa lelam adalah r'almat

hagl seluruh alam semesta. Memang tldak mudah untuk

mereallslr pernyataan 1tu. Khususnya pada era
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g1oba11easi, dlmana modernltas sangat kuat

penganuhnya terhadap kehldupan umat Islam, eeJalan

dengan ltu, kebangkltan Islam eangat dlbutuhkan.

Untuk memberlkan aragponsl dan antlelpasl modernltae

lnl, dlbutuhkan relnterprestasl, neformasl dan

reaktualisasl aj aran Ielan. dan untuk

mentransformaslkan ajaran Islam. Dan untuk

mentransformaslkan aJaran Ielan kedalam konteke

kehldupan modepn, sangat dlbutuhkan model aktuallsasl
yang berorlentasl kepada komodernan dan tetap

meregpon bentuk kehldupan masa datang.

2. Semakln maJu dan tlngglnye sains dan teknologl,

berartl tambah kuat dan berat tantangflrl, hambatan dan

gangg"uan terhadap umat IsIBm. Dalam keadaan sepertl

in1, hendaknya umat Islam tldak membuat ironl-lronl
yang menyebabkan sulltnya aiaran le1am dapat

dlaktuallsaslkan. Dan Jalan yang terbalk bagl

penyelamatan Is1arn, adalah tetap teguh kemball kepada

AI-Our'an dan hadls.

C- Penutup

Dengan menEucapkan syukur "A1-Hamdu1l1Iah",

penulls merasa puas. Atas selesainya penyugunan skrlpsl

in1, Semoga Al1ah senantlasa melimpahkan rahmat dan

hldayahnya kepada klta eehlngga klta mampu mencerna,

memahaml dan menghayatl setiap langkah, pemlkiran dan
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tindakan, apakah seeual dengan Islam atau

bertentangan dan melawan Is1am.

Justru

Saran dan kritlh atau tanggapan, Eangat penulls

harapkan. Dan seffioga skrlpsl ini bermanfaat bagl wawagan

kelhnuan klta. Amln Yarohhal Alamin.


