JURNAL AL FATIH
PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
MUDZAKKIR, M.Pd.I

A. PENDAHULUAN
Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, boleh dikata sangat tuanya dengan
pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di bumi nusantara ini. Sejak Islam masuk
di Indonesia pada abad VII M dan berkembang pesat sejak abad VIII M dengan
munculnya sejumlah kerajaan Islam. Pendidikan Islam pun berkembang mengikuti
irama dan dinamika perkembangan Islam tersebut. Dimanapun ada komunitas kaum
muslimin, di sana ada aktifitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan
situasi dan kondisi daerah tempat mereka berada.
Meskipun Islam berkembang dan menyebar sebagai agama resmi masyarakat
sekitar abad 15-16 M, namun bersamaan dengan situasi ini budaya Eropa-Belanda
mulai berpengaruh di Indonesia. Karena pada akhir abad ke-16 Belanda mulai datang
ke Indonesia. Seregeg menyebutkan tanggal 5 Juli 1596, budaya kaum kolonial
Belanda mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Indonesia, sebab pada tanggal itu
empat buah kapal laut milik Belanda untuk pertama kalinya berlabuh di pantai barat
Sumatra.
Sejalan dengan dinamika dan pasang surut sejarah umat Islam di Indonesia,
sejarah pendidikan pun mengalami dinamika dan pasang surut pula. Bagaimana
sesungguhnya perjalanan sejarah pendidikan Islam tersebut?

B. PEMBAHASAN
Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama (Zaman Kemerdekaan)
Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan
peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. lembaga ini secara
intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik,
usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan
agama.1
1
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Dalam salah satu nota Islamic education in Indonesia yang disusun oleh bagian
pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, tugas bagian
pendidikan agama ada tiga, yaitu memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan
partikulir, memberi pengetahuan umum di Madrasah, dan mengadakan Pendidikan
Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama dan kedua
dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualistis, sedangkan tugas yang
ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama itu
sendirihttp.2
Berdasarkan keterangan di atas, ada dua hal yang penting berkaitan dengan
pendidikan islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan
madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.
a. Perkembangan Madrasah
Mempelajari perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Departemen
Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga
memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan.
Tentunya, tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah
tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini,
Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan
dan peningkatan mutu madrasah.
Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara
secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah
agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap
memenuhi kewajiban belajar.3 Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama,
madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling
sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.4
Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi
syarat. Pada tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah
2
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13.849 dengan rincian Madrasah Ibtidaiyah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777
orang, Madrasah Tsanawiyah 776 buah dengan murid 87.932 orang, dan Madrasah
Tsanawiyah Atas (Aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang.5
Jenjang pendidikan dalam system madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama,
Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah
Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun.
Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam
pada Kantor Agama Provinsi.6 Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri
dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum
seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa
madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik
yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan
mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum.7
Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah
berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam
Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang
siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional.8 PGA
pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah
Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan
strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.
Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari progam Departemen
Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab bagian
pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan
madrasah profesional keguruan: (1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah
Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). SGAI terdiri dari dua jenjang: (a) jenjang
jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan
SR/MI, dan (b) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan
bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan SGHAI ditempuh selama 4
5
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tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrsah Tsanawiyah. SGHAI memilki
empat bagian:
Bagian “a” untuk mencetak guru kesusastraan
Bagian “b” untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti
Bagian “c” untuk mencetak guru agama
Bagian “d” untuk mencetak guru pendidikan agama9
Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951,
kedua madrasah keguruan tersebut di atas diubah namanya. SGAI menjadi PGA
(Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim
Agama). Pada tahun ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang,
Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan.10 Jumlah PGA
pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. sedangkan
SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung.11
Pada masa H. M. Arifin Tamyang menjadi kepala “Jawatan Pendidikan
Agama” adalah badan yang merupakan pengembangan dari bagian pendidikan di
Departemen Agama.Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA
yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA
Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHA
bagian “d” didirikan PHIN ( Pndidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3
tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.12
Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai
mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama
UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951
secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN ( Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957,
di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan
sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas di penerintahan (

9
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Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960
PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.13
b. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum,
dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan UndangUndang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik
Indonesia Serikat di Yogyakarta). Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20
berbunyi :
1. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid
menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur
melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK)
bersama dengan Menteri Agama.
Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak
mempengaruhi kenaikan kelas para murid.14
Sebelumnya, telah ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen
Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. ketetapan itu menegaskan bahwa
pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per
minggu. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I
dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak lebih dari 4 jam
per minggu, dengan syarat bahwa mutu pengetahuan umum di sekolah rendah itu
tidak boleh kurang bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lingkungan lain15 Di
Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu, sesuai
dengan agama para murid. Untuk pelajaran ini, harus hadir sekurang-kurangnya 10
orang murid untuk agama tertentu. Selama berlangsungnya pelajaran agama, murid
yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar. Sedangkan kurikulum dan
bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetuan Menteri PKK.16

13
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Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama
diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada
mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal
Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata
kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian.17

Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru
Sejak ditumpasnya peristiwa G30 S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa
Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Orde baru adalah :18
1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala
penyelewengan terhadap Pancasila dari UUD 1945.
2. Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan
spiritual melalui pembangunan.
3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Dengan demikian, orde baru bukan merupakan golongan tertentu, sebab orde
baru bukan berupa penyelewengan fisik. Perubahan orde lama (sebelum 30 September
1965) ke orde baru berlangsung melalui kerja sama erat antara pihak ABRI atau tentara
dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Para pemuda itu bergabung
dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dalam KAMI yang memegang
peranan penting khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang amat kuat
serta mempunyai hubungan yang tidak resmi dan organisasi Islam lainnya. Pada tahun
1966, mahasiswa memulai melakukan demonstrasi memprotes segala macam
penyalahgunaan kekuasaan, harga yang meningkat dan korupsi yang merajalela. Protes
itu berkembang dan berhulu protes terhadap Soekarno. Akhirnya pada tahun itu juga
Soekarno didesak untuk menandatangani surat yang memerintahkan Soeharto untuk
mengambil alih kekuasaan guna keselamatan dan stabilitas negara serta pemerintah.
Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan
sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan

17
18
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etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa
manusia dan kemakmuran rakyat,19 Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami
dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat
menjiwai kehidupan bangsa dan negara.
Kalau dirunut kebelakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar
pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik.
Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan
melaksanakannya secara murni dan konskuen, sehingga pendidikan agama memperoleh
tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan.
Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi
kemerdekaan sampai Orde Baru berakar, namun itu semua hanya bahasa kiasan belaka.
Menurut Abdurrahman Mas’ud , PhD. undang-undang pendidikan dari zaman dahulu
sampai sekarang masih terdapat dikotomi pendidikan.20 Kalau dicermati bahwa
undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum
dan agama, padahal perkawinan, ilmu agama dan umum justru akan menciptakan
kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.
Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama
Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam
pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa
faktor, yaitu :


Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah



Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek
kognitif daripada aspek afektif



Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta
didik



Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama
kurang



Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang

19
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XXVII, 2002, hlm. 12.
20
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Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam
Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama

akan lebih diperhatikan masyarakat.
1. Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional
Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU
nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan
umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembagalembaga pendidikan, sehingga menjadi lahan subur tempat persemaian generasi baru.
Artinya pendidikan Islam harus mampu :
 Membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu
 Membangkitkan indra dan perasaan anak didik sebagai sarana berfikir
 Membekali ilmu pengetahuan21
Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara
integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.
a. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
c. pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar
sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan
agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
d. Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri
atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik
dan profesional.
e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan
wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
f. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap
diindahkan.
2. Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum
21
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Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan,
sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang
berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas
pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan
integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk
meciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan
imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya
dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia.22
Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam
mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.
Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama
dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memilki integritas keilmuan yang
memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat
menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu
pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.
Sistem Pendidikan Pada masa Orde Lama dan Baru
Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina
pendidikan agama. Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan
kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena
itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk
mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.
Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu
pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola
semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolahsekolah umum. Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu
yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis,
sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari
pendidikan.

22
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Yogyakarta, 2001, hal. 286.

JANUARI – JUNI 2015

63

JURNAL AL FATIH
Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada bab
XII Pasal 20, yaitu :
a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid
menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
b. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam
peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan,
bersama-sama dengan Menteri Agama.
Dalam hubungan ini kementrian agama juga telah merencanakan rencana-rencana
program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis
pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut :
1. Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama,
yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya
terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah.
2. Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan
bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun.
3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang
bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum.
4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri enam tahun, di mana
perbandingan umum kira-kira 1:2.
5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6
tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan
ketrampilan sederhana.
6. Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun
1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian / dua fakultas di Yogyakarta
dan dua fakultas di Jakarta.
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C. PENUTUP
Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan
peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. lembaga ini secara
intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik,
usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan
agama.
Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan
sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan
etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa
manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami
dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat
menjiwai kehidupan bangsa dan negara.
Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina
pendidikan agama. Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan
kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena
itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut
untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun
swasta.
Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu
pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola
semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolahsekolah umum. Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu
yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis,
sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari
pendidikan.
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