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ABSTRAK 

 

Nur Rofiq, Muhammad. 2014. Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  Di SMP Negeri Sooko I. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo Pembimbing (I) Drs. Sutoyo, M.Ag. Pembimbing 

(II) Sugiyar, M.Pd.I 

 

Kata kunci: Internalisasi, Nilai Toleransi, Pendidikan Agama Islam. 

 

Di zaman yang serba modern ini masuknya peradaban dan kebudayaan barat ke 

Indonesia lambat laun menggeser kebudayaan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan 

nilai-nilai agama Islam yang mana agama ini banyak di anut oleh bangsa Indonesia. 

Sekolah memegang peranan yang penting dalam proses sosialisasi anak, walaupun 

sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggungjawab atas pendidikan 

anak. 

Berpijak dari permasalahan di atas, penulis perlu mengadakan penelitian mengenai 

internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam  di SMP Negeri 

Sooko I, Adapun penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan internalisasi 

nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam  di SMP Negeri Sooko I, (2)  

mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan internalisasi nilai 

toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam  di SMP Negeri Sooko I. 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambil lokasi di SMP 

Negeri Sooko I Ponorogo. Sedangkan untuk menganalisis data, digunakan analisis model 

Miles dan Huberman, yaitu analisis model interaktif dengan langkah-langkah; 

pengumpulan data, data reduction, data display, dan data verification. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Proses internalisasi nilai 

toleransi agama, terlihat dari sikap siswa SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo seperti: nilai 

religiusnya semakin kuat, terbangunnya sikap saling percaya, disiplin, bertanggung 

jawab, kreatif, cinta tanah air, bersikap toleransi seperti: menghargai, cinta damai, peduli 

sosial, dan menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. (2) Adapun faktor pendukung 

diantaranya yaitu : Adanya kebijakan sekolah  yang memberikan aturan tentang nilai 

toleransi beragama, tersedianya fasilitas belajar yang memadai, terwujudnya kerjasama 

yang baik, para staff pengajar mampu memberikan tauladan yang baik, lingkungan 

sekolah yang kondusif. Adapun mengenai faktor penghambat internalisasi nilai toleransi 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu: heteregenitas peserta didik (latar 

belakang, sosial, budaya), ruang ibadah yang masih terbatas, dari segi pembinaan 

keagamaan butuh waktu tambahan, dan kurangnya respon peserta didik selama proses 

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesekuleran ilmu karena mengabaikan kerusakan ilmu yang 

dikembangkan tanpa titik henti hingga memasuki wilayah metafisika. Di 

puncak metafisika itulah terletak keberadaan ilmu tentang Yang Maha Gaib. 

Ilmu tauhid merupakan sebuah penghampiran atas objek Maha Gaib yang 

hanya bisa diteruskan dengan proses yang disebut “hudluri” yaitu kesatuan 

obyek yang pernah dikaji Immanuel khan.
1
 

Problem di atas bisa dilihat dari rumusan tujuan pendidikan tinggi 

Islam atau pendidikan Islam atau pendidikan Islam pada umumnya. Suatu 

tujuan sering kali tidak konsisten dengan tujuan pembelajaran pada setiap 

bidang studi. Tujuan bidang studi lebih terfokus pada pemahaman, penjelasan, 

pencarian dan penemuan. Sementara tujuan ketakwaan dan kesalehan 

seringkali tidak tampak pada rumusan tujuan pembelajaran pada setiap bidang 

studi. 

Tujuan kelembagaan seringkali gagal dan tidak dijadikan acuan dalam 

rumusan tujuan pembelajaran suatu bidang studi. Selain itu faktor penting yang 

perlu diperhatikan ialah rumusan tujuan bidang studi dan pembelajaran yang 

lebih terfokus pada ranah kognisi. Sementara masalah komitmen tidak lebih 

banyak berkaitan dengan ranah afeksi.
2
 

                                                           
1
 Mulkan, Abdul Munir, Nalar Spiritual Pendidikan (Yogya: PT Tiara Wacana, 2002), 

202. 
2
 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

136. 
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Di luar struktur hubungan tujuan kelembagan, bidang studi dan fokus 

pembelajaran di atas, faktor penting lainnya ialah sistematisasi kurikulum. Hal 

ini berkaitan dengan problem dikotomi ilmu agama dan sekuler atau umum. 

Jika dalam ilmu agama didasari keyakinan tentang segala hal berkaitan dengan 

takdir atau penciptaan Tuhan, dalam ilmu sekuler atau umum, kejadian alam 

atau peristiwa dan keberadaan suatu hal merupakan proses kausal yang bisa 

dikenalai melalui penelitian. Pada akhirnya perlu dibangun sebuah konsep ilmu 

yang identik iman atau sebaliknya. Orang yang berilmu secara benar dan di 

bagun melalui pemikiran kritis akan sampai pada suatu titik di dalam wilayah 

metafisik. Pada puncak meta fisika atau kegaiban inilah keberadaan Tuhan 

dimana komitmen atas keberadaan Allah akan melahirkan iman.  

Konsekuensi dari pemikiran dan penelitian kritis di atas ialah tidak 

ada iman kecuali mereka yang berilmu, dan tidak ada yang berilmu kecuali 

mereka yang berfikir, bersikap dan meneliti secara kritis. Basis iman ialah ilmu 

dimana ilmu dan iman disatukan di atas dasar sikap kritis itu sendiri.
3
 Dari sini 

bisa dibangun kesatuan teori kebenaran dan kesatuan pendidikan, sehingga 

tidak perlu ada pembedaan antara ilmu agama, dan tidak perlu pembedaan 

antara pendidikan umum dan pendidikan agama atau pendidikan Islam. 

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah selama ini memang 

cenderung sangat teoritik dan dirasa tidak ada relevansinya dengan lingkungan 

di mana peserta didik tinggal. Sehingga tidak jarang dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajarinya di bangku 

                                                           
3
 Mulkan, Abdul Munir, Nalar Spiritual Pendidikan, 244. 
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sekolah untuk memecahkan masalah sekaligus memenuhi tuntutan hidup di 

masyarakat. Akhir-akhir ini kita masih sering direpotkan oleh gejala 

”kenakalan siswa” daIam berbagai bentuknya, lalu publik pun segera melirik 

dunia pendidikan sebagai sumber awal, setidak-tidaknya dari faktor kegagalan 

proses pendidikan dalam mentransformasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai 

etis pada umumnya kepada peserta didik. Masalah ini seringkali menjadi fokus 

perbincangan para praktisi pendidikan, pakar pendidikan dan masyarakat pada 

umumnya. 

Sekolah memegang peranan yang penting dalam proses sosialisasi 

anak, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang 

bertanggungjawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam 

kelakuan sosial setelah ia masuk sekolah. Di rumah ia hanya bergaul dengan 

orang yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan anak-

anak tetangga. Suasana di rumah bercorak informal dan banyak kelakuan yang 

diizinkan menurut suasana di rumah. Lain halnya dengan di sekolah, ia bukan 

lagi anak istimewa yang diberi perhatian khusus oleh ibu guru, melainkan 

hanya salah seorang di antara puluhan murid lainnya di dalam kelas. Untuk itu 

anak harus mengikuti peraturan yang bersifat formal yang tidak dialami anak di 

rumah, yang dengan sendirinya ia membatasi kebebasannya.  

Sekolah merupakan lembaga tempat anak terutama diberi pendidikan 

intelektual, yakni mempersiapkan anak untuk sekolah yang lebih lanjut. Oleh 

sebab itu cukup penting dan berat, maka perhatian sekolah sebagian besar 
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ditujukan kepada aspek intelektual si anak didik.
4
 Hal ini sesuai dengan bunyi 

Undang-Undang Repoblik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Selanjutnya pendidikan juga merupakan kebutuhan yang penting bagi 

pertumbuhan manusia. Karena dengan pendidikan memungkinkan sekali 

tumbuhnya kreativitas dan potensi anak didik, yang pada akhirnya 

mengarahkan anak didik untuk mencapai satu tujuan yang sebenarnya. Dalam 

hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional pasal 3: “Pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan pendidikan pada 

dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah 

perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh 

karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang waktu; ia tidak dibatasi oleh 

                                                           
4
 Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 130. 

5
 Undang-Ungang Repoblik Indonesia No. 20 Th. tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Surabaya: Karina, 2003), 5. 
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tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. 

Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan di mana saja dan 

kapan saja manusia mau dan mampu melakukan proses kependidikan.  Di 

samping itu, ia juga sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pengajaran. Ia merupakan gambaran tentang prilaku yang diharapkan akan 

tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses tersebut. Perilaku yang 

diharapkan tersebut secara operasional digambarkan dalam bentuk karakteristik 

sosok individu yang diidealkan untuk bisa terwujud dalam diri peserta didik 

setelah proses pendidikan telah selesai. Dengan demikian, proses pengajaran 

dimaksudkan agar peserta didik nantinya akan memiliki karakteristik 

sebagaimana yang digambarkan dalam sosok ideal tersebut. Sebagaimana 

dinyatakan sebelumnya, tujuan pendidikan agama di Indonesia adalah untuk 

memperkuat iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 

mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.
6
 

Dengan kata lain, Pendidikan Agama pada dasarnya memiliki dua 

tujuan yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, yaitu meningkatkan 

keberagaman-keberagamaan peserta didik dan mengembangkan sikap toleransi 

hidup antar umat beragama. Dengan demikian, sosok lulusan dari Pendidikan 

Agama diharapkan memiliki tingkat keberagamaan tertentu dan sikap toleransi 

                                                           
6
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo, STAIN Po Press, 

2009), 13. 
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tertentu pula. Dalam rangka untuk menggambarkan karakteristik keberagamaan 

dan toleransi tersebut. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi internalisasi 

nilai-nilai agama Islam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan 

sejauh mana nilai toleransi antar umat bergama, maka peneliti ingin mengkaji 

dan mengadakan penelitian tentang:”Internalisasi Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo”. 

Dipilihnya lokasi penelitian di sekolah ini dengan beberapa 

pertimbangan, antara lain: Pertama, SMP Negeri Sooko I Ponorogo merupakan 

lembaga pendidikan tingkat menengah pertama, dan mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan 

favorit yang sederajat di Ponorogo. Kedua, di samping tempatnya yang 

strategis, SMP Negeri Sooko I Ponorogo memiliki peserta didik yang beragam 

baik itu latar belakang budaya, status sosial maupun latar belakang agama 

khususnya.  

B. Rumusan Masalah 

Selanjutnya berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat 

diambil suatu gambaran tentang rumusan masalah yang akan dijadikan pokok 

kajian dalam penulisan skripsi sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk Internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Internalisasi nilai toleransi dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk Internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Internalisasi nilai 

toleransi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

Sooko I Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di dalam bidang akademis 

dan non akademis baik secara teoritis maupun praksisnya: 

1.  Kegunaan Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu 

pengetahuan terutama bagi kemajuan ilmu pendidikan, khususnya menyangkut 

internalisasi dan toleransi pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal 

penelitian. 

b. Bagi peserta didik, sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan diri menjadi peserta didik yang responsif terhadap 

perkembangan zaman namun tetap memegang nilai-nilai etik. 

c. Bagi para pendidik khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam, 

dapat memberikan wawasan yang lengkap dalam memberikan 

pembinaan dan pembelajaran terhadap peserta didiknya khususnya 
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tentang internalisai nilai toleransi dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang mengkaji internalisasi nilai toleransi bukanlah hal 

yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Untuk itu, peneliti menelaah 

literatur-literatur terdahulu untuk menentukan sudut pandang yang berbeda, 

sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih bermanfaat. Hal ini 

sebagaimana teori mengenai fungsi dari telaah pustaka dalam sebuah penelitian 

lapangan yaitu mencari perbedaan berupa perspektif  atau sudut pandang baik 

itu pendekatan maupun seting tempat yang berbeda dengan penelitian yang 

sudah ada sebelumnya.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Huda pada tahun 2011 dengan judul 

“Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Silabus PAI di Kelas XI SMAN 1 

Babadan Ponorogo”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa 

pelaksanaan internalisasi pendidikan karakter dalam silabus PAI di kelas XI 

yaitu dengan: (a) memasukkan nilai-nilai karakter dasar pada saat 

pemnyususnan silabus, (b) menerapkan pembelajaran aktif, (c) penciptaan 

lingkungan yang baik, (d) mengajarkan pendidikan karakter secara langsung 

kepada siswa.
7
Samsul Huda yang mengupas tentang Internalisasi nilai-nilai 

karakter stressingnya lebih pada mata pelajaran, dalam arti penelitian 

dilakukan pada usaha sekolah dalam menanamkan karakter melalui mata 

pelajaran PAI yang diberi muatan pendidikan karakter. Sedang dalam 

                                                           
7
 Samsul Huda, Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Silabus PAI di Kelas XI 

SMAN 1 Babadan Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 

2011). 
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penelitian yang peneliti tulis adalah di samping mengupas tentang materi 

juga mendeskripsikan tentang langkah praktis yang diterapkan  dalam 

membina peserta didik agar memiliki akidah moral yang baik dan tentunya 

nilai toleransi keberagaman agama. 

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Mutamimatus Sa’adah mahasiswi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ponorogo yang berjudul: 

Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Life Skill dalam Pembelajaran 

Pendidikan Fiqih kelas VIII semester 1 di MTS Wahid Hasyim Kapuran 

Ponorogo. Penelitian ini manghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan 

pembelajaran fiqih di MTs Wahid Hasyim mengenai nilai-nilai kecakapan 

hidup atau life skill sudah mulai nampak pada peserta didik diantaranya: 

pertama kecakapan berfikir atau (Thingking Skiil) pada kecakapan berfikir 

ini para peserta didik sudah mulai bisa mengidentifikasi masalah yang biasa 

terjadi pada saat melakukan suatu ibadah yang ada di lingkungan mereka. 

Kedua, kecakapan sosial, (social skill) penanaman nilai kecakapan sosial ini 

dengan mengadakan kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat sekitar. 

Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di madrasah Wahid Hasyim yakni 

pada bulan ramadhan untuk mengumpulkan zakat fitrah kemadrasah, peserta 

didik akan dibimbing mulai dari do’a sampai pembagian. Selain peserta 

didik mengerti proses kegiatan tersebut mereka juga berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat, karena mereka membagikan juga kepada 

masyarakat sekitar madrasah. Meskipun ada kesamaan tema ini memiliki 

penekanan yang berbeda dalam studi pendidikan internalisasi toleransi. 
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Sa’adah lebih menekankan pada pembelajaran di kelas dalam mengajarkan 

materi fiqih.
8
 Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian peneliti 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang mana dalam 

pelaksanaannya tentu lebih luas dan komprehensif daripada kegiatan 

pembelajaran fiqih dalam penelitian tersebut.  

Dari kajian pustaka tersebut, dapat dilihat dengan objek tentang 

Internalisasi Nilai Toleransi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini bukan merupakan 

plagiasi dan layak di teliti lebih lanjut.  

F. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari 

kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri.
9
 

Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan penelitian kualitatif 

(Qualitative Research) sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

                                                           
8
Mutamimatus Sa’adah, Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Life Skill dalam 

Pembelajaran Fiqih kelas VIII Semester 1 di MTS Wahid Hasyim Kapuran Ponorogo, Skripsi 

(Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2013). 
9
 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2004), 4. 



 

12 
 

 
 

penjelasan yang menuju pada kesimpulan.
10

 Creswell sebagaimana di kutip 

Sugiyono memaparkan, penelitian kualitatif berarti proses ekplorasi dan 

memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah 

sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian membuat pertanyaan 

penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data 

pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang 

parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap 

makna suatu data.
11

 

Metode ini peneliti dipakai dalam rangka melihat dan memahami 

suatu obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Dengan metode kualitatif 

ini diharapkan akan terungkap gambaran mengenai realitas sasaran penelitian, 

yakni tentang Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di SMP Negeri Sooko I Ponorogo tanpa terpengaruh oleh 

pengukuran formalitas.  

Selanjutnya, dari temuan data di lapangan kemudian dianalisa secara 

rasional dengan teori-teori manajemen peserta didik yang telah dikemukakan 

oleh para pakar, sehingga akan terlihat hubungan atau bahkan kesenjangan 

antara tataran praktis dengan teori-teori tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam membuat skripsi 

ini adalah SMP Negeri Sooko I Ponorogo. Di mana yang membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan observasi di SMP Negeri Sooko I Ponorogo terkait 

                                                           
10

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2005), 60. 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 447-448. 
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dengan internalisasi nilai toleransi pendidikan agama, yang mana itu menjadi 

sebuah keunikan tersendiri. Dengan pertimbangan mengetahui secara langsung 

perkembangan sekolah tersebut. Secara akademik dapat dijadikan rujukan 

untuk menambah cakrawala pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis 

tentang pendidikan toleransi agama di sekolah tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Berkenaan dengan pengumpulan data penelitian, peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Observasi Langsung (Participant Observation) 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode observasi yaitu 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini adalah 

metode yang menggunakan pengamatan dan pencatatan.
12

 Sedangkan 

menurut Sutrisno Hadi, metode observasi adalah metode pengumpulan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap kenyataan-kenyataan yang diselidiki.
13

 Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif moderat 

(Moderate Participation), yakni dalam mengumpulkan data peneliti 

berusaha menjaga keseimbangan antara kapasitasnya sebagai peneliti dan 

sebagai orang dalam.
14
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 Suharsini Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi, 126. 
13

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch, (Yogyakarta: penerbit Psikologis Universitas 

Gajahmada, 1986), 136. 
14

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta: penerbit Psikologis Universitas 
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Metode observasi partisipatif ini digunakan untuk menggali 

informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi objek 

penelitian. Metode observasi ini ditandai dengan adanya interaksi sosial 

secara langsung antara peneliti dengan apa yang diteliti. Dengan metode 

ini akan diperoleh data yang berkaitan dengan situasi umum di SMP 

Negeri Sooko I Ponorogo. 

b. Wawancara Mendalam (In-dept Interview) 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
15

 Senada 

dengan pengertian tersebut, Andi Prastowo menjelaskan, in-dept 

interview merupakan metode pengumpulan data yang berupa pertemuan 

dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab secara lisan sehingga dibangun makna dalam suatu 

topik tertentu.
16

 Adapun metode in-dept interview ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data tentang gambaran umum segala aktivitas dan 

juga hal-hal yang menyangkut Internalisasi Nilai Toleransi Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri Sooko I 

Ponorogo. Adapun yang menjadi responden (subyek) adalah kepala 

sekolah SMP Negeri Sooko I, tenaga pengajar (guru), TU sekolah dan 

orang tua siswa. 
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 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
16

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),  220. 
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4. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data terhadap penelitian kualitatif dilakukan 

dengan ketekunan pengamatan, dan kehadiran peneliti. Keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihannya 

(validitas) dan keandalan (reabilitas), derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data). 

Dalam penelitian ini, peneliti harus mempertegas teknik yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian kualitatif, diantaranya dengan: 

a. Triangulasi, yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.
17

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek atau 

membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau 

informan. Sedangkan triangulasi teknik adalah penggunaan berbagai 

teknik pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis agar 

didapatkan data yang valid. 

b. Diskusi teman sejawat,
18

 yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi dengan rekan-rekan sepemikiran. 
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 Sugiono, Metode, 372. 
18

 Ibid., 368. 



 

16 
 

 
 

c. Kecukupan refensial ini adalah sebagai alat untuk menampung dan 

menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu: 

dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya jenuh. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tiga 

komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 

kesimpulan.
19

 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data-data terkait Internalisasi 

Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  Di SMP 

Negeri Sooko I Ponorogo, peneliti menggunakan analisis model Miles dan 

Huberman sebagaiman dijelaskan pada skema berikut:
20
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 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 216. 
20

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), 134. 
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Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. komponen dalam analisis data (interaktif model). 

Berdasarkan skema di atas, operasional analisis data model Miles dan 

Huberman dapat dijelaskan dalam mekanisme berikut: 

a. Pengumpulan data  

Yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang 

berfungsi untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

b. Reduksi data (data reduction)  

Yaitu proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap reduksi ini,  banyaknya jumlah 

data penelitian dipilih atau disederhanakan sesuai dengan proposal penelitian, 

sehingga selanjutnya data tersebut dapat dengan mudah untuk dilakukan 

analisis. 

c. Penyajian data (data display) 

Penyajian data (data display) adalah menyajikan data dengan 

mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang 

lebih utuh. Dalam display data laporan yang sudah direduksi dilihat kembali 

Pengumpulan 

Data 

Data Dispay 

Conclusions: 

Drawing/Verificat

in 

Data Reduction 
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gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara 

keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila 

dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. 

d. Verifikasi data  

Yaitu proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat 

sementara (tentatif) dan akan berubah jika ditemukan bukti atau data yang 

kuat yang berbeda dengan data awal. Sebaliknya, jika kesimpulan awal 

didukung dengan data-data baru yang ditemukan kemudian, maka kesimpulan 

yang telah dikemukakan dianggap kredibel (dipercaya). 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan, penulisan dalam penelitian proposal tesis ini 

terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I : Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II : Merupakan kajian teori yang berisi tentang deskripsi teori, dan 

konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yang perlu 

dijelaskan lebih lanjut dalam kajian teori ini adalah: pendidikan 

agama Islam, model penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada 

pembelajaran pai di sekolah, pendidikan Islam multikultural, 

penyelenggaraan pendidikan agama di SMP, toleransi beragama 

dalam pandangan Islam, dan toleransi beragama di sekolah. 
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Bab III:  Merupakan gambaran umum atau profil SMP Negeri Ponorogo I 

yang terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah letak dan keadaan 

geografis, sejarah singkat dan perkembangannya, visi dan misi 

sekolah, struktur organisasi, keadadaan guru, pegawai, siswa, 

sarana prasarana, dan ekstrakurikuler.  

Bab IV :   Merupakan pemaparan analisis Internalisasi Nilai Toleransi Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko 

Ponorgo I.  

Bab V  :   Merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan 

saran, dilanjutkan dengan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

H. Internalisasi Nilai-nilai Toleransi Agama Islam 

1. Pengertian Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam 

kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga 

internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, 

penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan 

sebagainya.
21

  

Pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi  adalah 

pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang 

dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu 

dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak 

peserta didik.
22

 

Peter L. Berger mengatakan sebagaimana dikutip oleh Munir, bahwa 

internalisasi adalah proses pemaknaan sebuah fenomena, realitas atau konsep-

konsep ajaran ke dalam diri individu.
23

  

Dalam kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai 

penggabungan atau penyatuan sikap, standart tingkah laku, pendapat dan 
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 DEPDIKBUD. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 336. 
22

 Ibid, 336 
23

 Munir, “Pendidikan Dalam Perspektif Paradigma Islam: Mencari model alternatif 

bagi Konstrksi Keilmuan Pendidikan Islam”, dalam Toto Suharto dan Nor Huda (ed), arah baru 

Studi Islam Indonesia; teori dan Metodologi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 126. 
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seterusnya di dalam kepribadian. Freud yakin bahwa superego, atau aspek 

moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua).
24

 

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta 

didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya 

internalisasi yaitu: 

a.Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. 

Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta 

didik atau anak asuh 

b. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang 

bersifat interaksi timbal-balik. 

c.Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap 

mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan secara aktif.
25

 

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi 

harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi 

merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi 

kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya 

pempribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna. 

 

                                                           
24

 Chaplin, James P, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1993), 256. 
25

 Muhaimin, Srategi Belajar Mengajar,(Surabaya: Citra Media, 1996), 153. 
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2. Pengertian Nilai 

Nilai secara etimologi berasal dari kata value; dalam bahasa Arab al-

Qiyamah; dalam bahasa indonesia berarti; nilai. Adapun pengertian nilai 

adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda kongkrit, 

bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang membutuhkan 

pembuktian empiric, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi 

dan tidak disenangi. Jadi sesutu yang dianggap bernilai jika taraf penghayatan 

seseorang itu telah sampai pada taraf kebermanaannya nilai tersebut pada 

dirinya. Sehingga sesuatu itu bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi 

orang lain. Nilai itu sangat penting bagi kehidupan ini, serta terdapat suatu 

hubungan yang penting antara subjek dan objek dalam kehidupan ini.
26

 

Nilai telah diartikan oleh para ahli dengan berbagai pengertian, 

dimana pengertian satu berbeda dengan yang lainnya. Adanya perbedaan 

pengertian tentang nilai ini dapat dimaklumi oleh para ahli itu sendiri karena 

nilai tersebut sangat erat hubungannya dengan pengertian-pengertian dan 

aktivitas manusia yang komplek dan sulit ditentukan batasannya. Bahkan, 

karena sulitnya itu Kosttaf.
27

 Memandang bahwa nilai merupakan kualitas 

empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi hanya dapat dialami dan 

dipahami secara langsung. 
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 Mahmud Arief, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

(Yogyakarta: Idea Press, 2012), 51-52 
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Sebagaimana Heri Gunawan yang mengutip bukunya Djahiri 

mengemukakan bahwa nilai adalah suatu jenis kepercayaan sseorang tentang 

bagaimana seseorang sepatutnya atau tidak sepatutnya dalam melakukan 

sesuatu, atau tentang apa yang berharga dan yang tidak berharga untuk 

dicapai.
28

Selanjutnya, Jamal Makmur mengemukakan bahwa berdasarkan 

kajian berbagai agama, norma sosial, peraturan atau hukum, etik akademik, dan 

prinsip-prinsip HAM telah teredintifikasi butir-butir nilai yang di kelompokkan 

menjadi lima nilai utama, yaitu: nilai-nilai prilaku manusia dalam hubungan 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan.
29

  

Sementara itu Darajat  dalam bukunya Muhaimin, memberikan 

pengertian bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan 

yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus 

kepada pola pemikiran perasaan, keterikatan, maupun perilaku.
30

 Senada 

dengan pengertian yang diberikan oleh Darajat, sebagaimana Toha Chobib 

menjelaskan, bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berbeda dalam 

ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau 

menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan.
31

 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat difahami bahwa nilai 

itu adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan 
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: alfabeta, 

2012, 31  
29

 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011, 36-39 
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terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, 

dan perilaku. Dengan demikian untuk melacak sebuah nilai harus melalui 

pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir 

dan sikap seseorang atau sekelompok orang. 

3. Macam-macam Nilai 

Nilai dapat dipilah kedalam: 1) Nilai-nilai Ilahiyah dan Insaniyah, 2) 

Nilai-nilai Universal dan Lokal, 3) Nilai-nilai Abadi, Pasang Surut, dan 

Temporal, 4) Nilai-nilai hakiki dan Instrumental, 5) Nilai-nilai Subyektif, 

Obyektif Rasional, dan Obyektif Metafisik.
32

 

Pembagian nilai sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas sudut 

pandang yang berbeda-beda, pertama didasarkan atas sumber-sumber nilai; 

kedua didasarkan atas ruang lingkup keberlakuannya; yang ketiga didasarkan 

atas masa keberlakuannya; keempat didasarkan atas hakekatnya; dan kelima 

didasarkan atas sifatnya. Nilai-nilai Ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari 

agama (wahyu). Nilai ini bersifat statis dan mutlak kebenarannya. Ia 

mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku 

anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti 

selera hawa nafsu manusia dan berubah-ubah sesuai dengan tuntutan 

perubahan sosial, dan tuntutan individual.
33

 Nilai ini meliputi nilai ubudiyah 

dan amaliyah. Sedangkan nilai insaniyah adalah nilai yang bersumber dari 

manusia, yakni yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan 

berkembang dari peradaban manusia. Ia bersifat dinamis, mengandung 
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kebenaran yang bersifat relatif dan terbatas oleh ruang dan waktu.
34

 Termasuk 

dalam nilai insaniyah ini adalah nilai rasional, sosial, individual, biofisik, 

ekonomi, politik, dan estetik.
35

 

Nilai Universal sebagai hasil pemilahan nilai yang didasarkan pada 

sudut ruang berlakunya dipahami sebagai nilai yang tidak dibatasi 

keberlakuannya oleh ruang, ia berlaku di mana saja tanpa ada sekat sedikitpun 

yang menghalangi keberlakuannya. Sedangkan nilai lokal dipahami sebagai 

nilai yang keberlakuannya dibatasi oleh ruang, dengan demikian ia terbatas 

keberlakuannya oleh ruang atau wilayah tertentu saja. Selanjutnya nilai abadi, 

pasang surut dan temporer sebagai hasil pemilahan nilai yang didasarkan atas 

masa keberlakuan nilai, masing-masing menunjukkan pada keberlakuannya 

diukur dari sudut waktu. Nilai abadi dipahami sebagai nilai yang 

keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu, situasi dan kondisi. Ia berlaku 

sampai kapanpun dan tidak terpengaruh oleh situasi maupun kondisi yang ada. 

Nilai pasang surut adalah nilai yang keberlakuannya dipengaruhi waktu. 

Sedangkan nilai temporal adalah nilai yang keberlakuannya hanya sesaat, 

berlaku untuk saat tertentu dan tidak untuk saat yang lain. 

Pembagian nilai yang melahirkan tiga kategori nilai; nilai subyektif, 

nilai obyektif rasional, dan nilai obyektif metafisik, masing-masing menunjuk 

pada sifat nilai. Nilai Subyektif adalah nilai yang merupakan reaksi subyek 

terhadap obyek, hal ini tergantung kepada masing-masing pengalaman subyek 

tersebut. Nilai obyektif rasional adalah nilai yang merupakan esensi dari obyek 
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secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat. Sedangkan nilai obyektif 

metafisik adalah nilai yang ternyata mampu menyusun kenyataan obyektif, 

seperti nilai-nilai agama.
36

 

Dari keseluruhan nilai di atas dapat dimasukkan ke dalam salah satu 

dari dua kategori nilai, yakni nilai hakiki dan instrumental. Nilai hakiki adalah 

nilai yang bersifat universal dan abadi, sedangkan nilai temporal bersifat lokal, 

pasang surut, dan temporal.
37

 

Dari pemaparan defisnisi nilai di atas dapat dipahami, maka nilai 

agama sebagai nilai ilahiyah dapat dikategorikan sebagai nilai obyektif 

metafisik yang bersifat hakiki, universal dan abadi. 

I. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dalam hidup. Pendidikan 

bukan semata instrumen untuk mencari pekerjaan. Pandangan hidup atas 

pendidikan sepeti inilah yang membuat konsep long life education (pendidikan 

sepanjang hayat) mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan 

di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang, seseorang menempuh 

pendidikan didasarkan pada kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Falsafah pendidikan seperti ini sejatinya 

mengarahkan msyarakat untuk mereduksi fungsi pendidikan. Esensi 

                                                           
36

 Thoha Chabib, Kapita Selekta, 64. 
37

 Ibid., 65. 



 

27 
 

 
 

pendidikan hanya dihargai sebatas tataran ekonomi. Padahal jauh lebih itu, 

pendidikan merupakan proses pembentukan kemanusian.
38

 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. 

Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu 

dan masyarakat. Memang pendidikan merupakan alat untuk memajukan 

peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu 

berbuat banyak bagi kepentingan mereka. 

Islam adalah ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada umat 

manusia, supaya mereka beribadah kepada-Nya. Untuk melaksanakan ajaran 

(syariat) Islam, manusia perlu menuntut adanya pendidikan sehingga dapat 

mengetahui ajaran-ajaran yang seharusnya dapat dijalankan dalam kehidupan. 

Adapun pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan agama Islam. 

Pendidikan agama Islam berarti: Usaha-usaha secara sistematis dan 

pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai 

dengan ajaran islam.
39

 Istilah “pendidikan” dalam konteks Islam lebih banyak 

dikenal dengan menggunakan term “Al-tarbiyah”. Setiap term tersebut 

mempunyai makna yang berbeda, karena perbedaan teks dan konteks 

kalimatnya. Pendidikan Agama Islam dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Oemar Muhammad Al-Toumi Al-Syaibany mendefinisikan pendidikan 

agama Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara 
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pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
40

 

b. Menurut A. D. Marimba adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan 

hukum-hukum Agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Islam.
41

 Yang dimaksud dengan dengan kepribadian 

yang utama ialah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki 

nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

c. Menurut H. M. Arifin Pendidikan Islam yaitu usaha orang dewasa 

muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing 

pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik 

melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan 

perkembangannya.
42

  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas kita dapat memberi pengertian 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu bimbingan terhadap mental 

(jiwa) dan jasmani seseorang berdasarkan hukum-hukum Islam sehingga dapat 

tercipta manusia yang sempurna (insan kamil), sehat jasmani dan rohani yang 

akhirnya akan dapat mengamalkan serta menjadikannya ajaran agama Islam itu 

sebagai pandangan hidup. 

Sedangkan arti khususnya, Pendidikan Agama Islam merupakan 

sebutan yang diberikan pada salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari 

oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. 

Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah 
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sehingga merupakan alat untuk mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan. 

Karena itu, subyek ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam 

kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki kualifikasi tertentu tetapi 

tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam.
43

 

 

 

2. Dasar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

dijadikan pegangan dalam melaksanakan Pendidikan Agama Islam di suatu 

lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah. Yakni dalam falsafah Negara 

Pancasila, misalnya dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978, tentang P4 

dijelaskan : 

Dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan 

kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh 

karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab.
44

 

 

Landasan pelaksanaan pembelajaran yakni terkait dengan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) adalah landasan yang berasal dari Al-Qur’an, Al-Qur’an  

adalah kalam Allah yang menjadi sumber pokok umat Islam dalam menata 

kehidupan. Salah satu dari landasan religius yang terdapat dalam Al-Qur’an 
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tertuang dalam lima ayat pertama yang berbicara tentang keimanan dan 

pembelajaran yakni Q.S Al-„Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

   
      

       
      

      
        

Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”
45

 

 

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, mengandung perintah untuk 

membaca serta perintah untuk menulis. Hal tersebut sangat jelas bahwa dalam 

proses pembelajaran terdapat unsur membaca dan menulis. Jadi dalam Q.S Al-

Alaq tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk senantiasa belajar. 

3. Tujuan Pembelajaran PAI 

Reformulasi tujuan pembelajaran Agama Islam adalah sebuah 

keharusan. Oleh karenanya dalam hal ini akan dirumuskan dengan memadukan 

konsep idealisme, pragmatisme dan Islam. Setidaknya dari kerangka itu 

ditemukan sebuah tujuan ideal, namun tetap melihat bagaimana aspek 

praktisnya (manfaat/ nilai), dengan tetap berpegang pada bingkai Islam sebagai 

paradigma pendidikan  

Hakikat pendidikan menurut idealisme adalah semangat pada 

keinginan kembali kepada warisan budaya masa silam yang agung. Sehingga 

pendidikan dimaknai sebagai “education as cultural convervation”, yakni 
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pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Sebab kebudayaan lama, warisan 

sejarah dinilai telah mebuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia.
46

 

Sehingga tujuan pendidikan berdasarkan idealisme adalah membentuk 

anak didik agar menjadi manusia yang sempurna, yang berguna bagi 

masyarakatnya. Pendidikan diarahkan pada pengkayaan pengetahuan (transfer 

knowledge) pada peserta didik. 

Secara esensial tujuan pendidikan sebenarnya merupakan upaya untuk 

menghadirkan manusia yang benar-benar sadar terhadap hakikat penciptaan 

dirinya. Dalam arti, pendidikan juga harus seiring dengan tujuan manusia 

diciptakan. Sebab manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik. Sebagaimana 

pernyataan-Nya, dalam QS At-Tin ayat 4 : 

    





 





 



    

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya.”
47
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Dari firman Tuhan tersebut di atas, paling tidak mengingatkan pada 

manusia, tentang eksistensinya di muka bumi ini. Tidak mungkin manusia di 

kirimkan ke alam raya ini tanpa maksud dan tujuan.  

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah selaras dengan 

pandangan Islam terhadap manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang 

mampu melaksanakan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sesuai pula 

dengan tempat dimana ia berada.  

Tujuan umum Pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan 

pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan serta 

harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang 

menyenlenggarakan pendidikan itu.
48

 

Tujuan akhir Pendidikan Agama Islam adalah terwujudnya 

kepribadian muslim. Yaitu kepibadian yang seluruh aspek-aspeknya 

merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.
49

 

Tujuan terakhir pendidikan agama Islam tersebut didasarkan pada 

firman Allah Q.S Ali Imron ayat 102 yang berbunyi sebagai berikut:  
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan 

dalam Keadaan beragama Islam.”
50

 

Aspek-aspek kepribadian itu dapat dikelempokkan menjadi tiga hal, 

yaitu: 

a. Aspek-aspek kejasmaniahan: meliputi tingkah laku luar yang mudah 

nampak dari luar. 

b. Aspek-aspek kejiwaan: meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat 

dilihat dari luar. 

c. Aspek-aspek kerohanian yang luhur: meliputi aspek-aspek kejiwaan 

yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan.
51

 

Hakikat dari tujuan pendidikan adalah penyempurnaan akhlak, seperti 

yang telah disabdakan oleh Rasulallah dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi: 

 

“Dari Abi Hurairah r.a berkata rasulallah SAW bersabda, 

sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang bagus” (H.R 

Ahmad)
52

 

Oleh karena itu, dalam sekolah alam moral peserta didik sudah sejak 

dini mulai dibentuk. Usaha ini dimulai dengan pembiasaan beribadah, mentaati 
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guru, menyayangi teman, serta mencintai lingkungan atau alam sekitar serta 

masih banyak yang lainnya. 

4. Materi atau Kurikulum PAI 

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan suatu perencanaan, organisasi. 

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. 

Demikian pula dengan pendidikan, diperlukan adanya program yang mapan 

dan dapat menghantarkan proses pendidikan sampai pada tujuan yang 

diinginkan. Proses, pelaksanaan sampai penilaian dalam pendidikan lebih 

dikenal dengan istilah “kurikulum pendidikan”. 

Istilah kurikulum yang berasal dari bahasa latin curriculum semula 

berarti a running course, or race course, especially a chariot race course dan 

terdapat pula pada bahasa perancis courier artinya to run, berlari. Kemudian 

istilah itu digunakan untuk sejumlah courses atau mata pelajaran yang harus 

ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah.
53

 

Sesuai dengan pengertian secara umum seperti tersebut diatas, maka 

kita dapat memberi pengertian kurikulum pendidikan agama. Jadi kurikulum 

pendidikan agama disini adalah suatu komponen yang merupakan sarana dalam 

pendidikan agama untuk mencapai tujuan termasuk didalamnya adalah 

sejumlah mata pelajaran pendidikan agama yang telah dirumuskan dalam 

GBPP.  

 

Adapun bahan pendidikan agama meliputi : 
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1) Keimanan 

2) Ibadah 

3) Al-Qur‟an 

4) Al-Hadits 

5) Akhlak  

6) Syari’ah 

7) Muamalah 

8) Tarikh 

 

Dari beberapa bahan pelajaran itu, secara garis besar ruang lingkupnya 

adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 

hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia 

dengan makhluk lainnya. Sehingga dengan sarana yang demikian tujuan 

pendidikan agama yang telah dirumuskan secara rinci dan sistematis dapat 

dicapai dengan baik. Dengan kata lain pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

mencakup interaksi manusia atau makhluk secara horizontal maupun secara 

vertikal. Kedua garis tersebut sangat erat hubungannya sehingga tidak mungkin 

dan tidak akan terputus.     

J. Model Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran 

PAI di Sekolah  

1. Penanaman Nilai-Nilai Toleransi dalam Pembelajaran PAI di Sekolah 

Konsepsi pendidikan Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadis 

memiliki jangkuan kedepan. Karena itu falsafah pendidikan Islam lebih jika 

menggunakan falsafah progresifisme, yang artinya bahwa pendidikan Islam 

harus mampu mendahului gerak perubaghan sosial. 
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Posisi pendidikan Islam dimasa yang akan datang dalam kaitannya 

dengan perubahan sosio kultural ini adalah untuk memberikan makna 

pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap.
54

 

Pendidikan Islam merupakan pengembangan potensi, pewarisan 

budaya, dimana teknologi dan sains ada didalamanya, dan interaksi antara 

potensi manusia dengan budaya. Konsekwensi logis dari pendidikan Islam 

semacam ini adalah pendidikan Islam harus mampu menciptakan isnan-

insan muslim yang memiliki kreatifitas tinggi dan siap berkiprah didunia 

modern.  

Dalam kaitannya dengan modernisasi pendidikan Islam maka 

penting untuk berpegang pada causa finalis untuk menjadikan proyeksi ke 

masa depan, untuk mengantisipasi kiprah pendidikan Islam. Modernisasi 

pendidikan Islam berorientasi pada lima hal, yaitu: pertama, pendidikan 

Islam harus menuju pada integrasi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum, 

untuk tidak melahirkan dikotomi ilmu pengetahuan yang melahirkan jurang 

pemisah antara ilmu agama dan bukan agama. Kedua, pendidikan Islam 

menuju terciptanya sikap dan perilaku toleran, lapang dada dalam berbagai 

hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat penafsiran 

agama Islam. Ketiaga, pendidikan Islam menuju pada intensifikasi 

pemahaman bahasa asing sebagai alat untuk menguasai dan megembangkan 

ilmu pengetahua yang semakin pesat perkembangannya. Keempat, 

pendidikan yang menumbuhkan kemampuan untuk bersuadaya dan mandiri 
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dalam kehidupan. Kelima, pendidikan yang menumbuhkan etos kerja, 

mempunyai apresiasi terhadap kerja, disiplin dan jujur.
55

 

Namun demikian, orientasi pendidikan Islam selama ini dinilai 

masih memiliki beberapa kelemahan. Sekedar contoh, pada era reformasi 

dan globalisasi seperti saat ini, tidak terlalu penting menekankan 

“kebanggaan diri sendiri secara terselubung” dengan disetai merendahkan 

orang lain. Tidak terlalu esensial untuk mengulang-ngulang pernyataan 

bahwa “umat Islam adalah tinggi dan tidak ada yang menafinginya”, yang 

berakibat secara tidak sengaja pada pembentukan sikap ekslusif dan tidak 

menonjolkan truth claim. Dalam era modernitas urain sedemikian dirasa 

kurang demokratis dan tidak mendidik. Uraian-uraian yang berbau seperti 

itu tidak perlu diganti dengan yang lebih demokratis dan menonjolkan 

pentingnya prestasi, mengingat daya kritis masyarakat luas sudah semakin 

mengikat.
56

 

Orientasi semacam ini menyebabkan terjadinya keterpisahan dan 

kesenjangan antara ajaran Islam dan realitas perilaku pemeluk agamanya. 

Oleh karena itu modernisasi pendidikan Islam harus berorientasi pada aspek 

pengetahuan dan teknologi (scientific paradign) dan aspek kemanusiaan di 

atas segala perbedaan baik dalam hal budaya maupun dalam hal 

keberagamaan. 

Salah satu komponen dalam pendidikan adalah pembelajaran. 

Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu dimulai dari proses 
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pembelajran. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendidikan agama di 

sekolah-sekolah swasta maupun umum diharapkan mampu menanamkan 

nilai-nilai toleransi pada proses pembelajaran disekolah, yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran yang mengarah pada upaya menghargai 

perbedaan diantara sesame manusia, sehingga terwujud ketenangan dan 

ketentraman tatanan kehidupan masyarakat. 

Konsep pendidikan yang pluralis-toleran tidak hanya dibutuhkan 

oleh seluruh anak atau pesrta didik, tidak hanya menjadi target prasangka 

sosial cultural, atau anak yang hidup dalam lingkungan sosial yang 

heterogen, namun  keseluruh anak didik sekaligus dan orang tua perlu 

terlibat dalam pendidikan pluralis-toleran. Dengan demikian, akan dapat 

mempersiapkan anak didik secara aktif sebagai warga negara yang secara 

etnik, cultural dan agama beragam, menjadi manusia-manusia yang 

menghargai perbedaan, bangga terhadap diri sendiri, lingkungan yang 

majemuk.
57

 

Dalam kaitannya dalam proses pembelajaran agama, hal penting 

yang harus dipahami karakterristik pluralis. 

a. Belajar Dalam Perbedaan 

Pendidikan yang menupang proses dan produk pendidikan nasional 

hanya bersandar pada pilar utama yang menopang proses dan produk 

pendidikan nasional, yaitu how to know, how to do, dan how to be. 
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Pada pilar ketiga how to be menekankan pada cara “menjadi orang” 

sesuai dengan karakteristik dan kerangka pikir anak didik. Dalam 

konteks ini, how to lift and work together with others pada kenyataannya 

belum secara mendasar mangajarkan sekaligus menanamkan 

keterampilan hidup bersama dalam komunitas yang plural secara agama, 

kultural, ataupun etnik.  

b. Membangun saling percaya 

Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial terpenting 

dalam penguatan masyarakat.  

c. Memlihara saling pengertian 

Memahami bukan serta menyetujui. Saling memahami adalah 

kesadaran adalah nilai-nilai mereka dan kita adalah berbeda, dan 

mungkin saling melengkapi serta memberi kontribusi terhadap relasi 

yang dinamis dan hidup. Agama mempunyain tanggung jawab 

membangun landasan etnis yang bisa saling memahami diantara entitas-

entitas agama dan budaya yang plural/multikultural. 

d. Menjunjung tinggi sikap saling menghargai
58

 

Dengan desain pembelajaran semacam ini, diharapkan akan tercipta 

sebuah proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran 

pluralis dikalangan anak didik. Jika desain semacam ini dapat 

terimplementasi dengan baik, harapan terciptanya kehidupan damai, 

penuh toleransi, dan tanpa konflik lebih cepat akan lebih terwujud. Sebab 
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pendidikan merupakan media dengan kerangka yang paling sistematis, 

paling luas penyebarannya, dan paling efektif kerangka implementasinya. 

 

2. Model Penanaman Nilai-nilai Toleransi Beragama dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Karakteristik khusus pembelajaran PAI, salah satunya adalah tidak 

hanya menghantarkan peserta didik untuk mengusai berbagai ajaran Islam, 

tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan 

ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Azyumardi 

Azra, bahwa “kedudukan pendidikan agama Islam di berbagai tingkatan 

dalam sistem pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan peserta didik 

yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
59

 

Inti dari tujuan pendidikan Islam tersebut adalah untuk membentuk 

akhlak yang baik salah satunya yaitu manusia yang memiliki sikap tolerasni 

dalam bersosialisasi. Untuk merealisasi tujuan dan fungsi pendidikan yang 

dapat menumbuhkan sikap tolerasni beragama pada peserta didik, 

pendidikan di sekolah harus menekankan penanaman nilai-nilai toleransi 

beragama dalam pembelajaran PAI. 

Metode yang dipilih dalam pembelajaran tidak boleh bertentangan 

dengan pembelajaran. Metide harus mendukung kemana kegiatan interaksi 

edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran 
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adalah mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa bisa 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
60

 

Proses pembelajaran yang baik hendaknya menggunakan metode 

secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Tugas guru adalah memilih diantara ragam metode yang 

tepat untuk menciptakan suatu iklan yang kondusif.
61

 

K. Pendidikan Islam Multikultural 

Pendidikan multikultural merupakan strategi pembelajaran yang 

menjadikan latarbelakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan 

sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan 

sekolah. Yang demikian dirancang untuk menunjang dan memperluas konsep-

konsep budaya, perbedaan, kesamaan dan demokrasi.  

Secara sederhana multikulturalisme berarti ”keberagaman budaya.” 

Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk 

menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut, baik 

keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda yaitu pluralitas 

(plurarity), keragaman (diversity), dan multikultural (multicultural). Ketiga 

ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun 

semuanya mengacu kepada adanya ketidaktunggalan. 

Konsep pluralitas mengandaikan adanya ”hal-hal yang lebih dari satu” 

(many); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ”lebih dari satu” itu 
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berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Secara konseptual 

terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. 

Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara 

sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, 

bahasa, ataupun agama
62

.  

Menurut James Bank (1994) menjelaskan bahwa pendidikan 

multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan : 

1. Dimensi Integrasi isi atau materi (Content Integration)  

Dimensi ini digunakan oleh pembelajar untuk memberikan keterangan 

dengan poin kunci pembelajran dengan merefleksi materi yang berbeda-

beda. Secara khusus, para pembelajar menggabungkan kandungan materi 

pembelajaran kedalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang 

beragam. 

2. Dimensi kontruksi pengetahuan (Knowledge Contruction) 

Suatu dimensi dimana para pembelajar membantu peserta didik untuk 

memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang di 

pengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga 

berhubungan dengan pemahaman peserta didik terhadap perubahan 

pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. 

3. Dimensi pengurangan prasangka (Prejudice Reduction) 

Pembelajar melakukan banyak usaha untuk membantu peserta didik dalam 

mengembankan perilaku perspektif tentang perbedaan kelompok. Sebagai 
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contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan 

memiliki kesalah pahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan 

kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu peserta didik 

mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, menyediakan 

kondisi yang mapan dan pasti. 

4. Dimensi pendidikan yang sama atau adil (Equitable Pedogagy) 

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas 

pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada 

sejumlah peserta didik dari berbagai kelompok.  

5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah struktur sosial (Empowering School 

Culture And Social Structure)   

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya peserta didik yang 

dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping 

itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang 

memanfaatkan potensi budaya peserta didik yang beranekaragam sebagai 

karakteristik struktur sekolah setempat misalnya berkaitan dengan praktik 

kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan 

penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di 

sekolah.
63

  

Menurut Tilaar,
64

pendidikan multikultural berawal dari 

berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai perang 
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dunia ke II. Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain 

terkait dengan perkembangan politik international menyangkut HAM, 

kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga 

karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat 

dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru mereka ke Amerika dan 

Eropa. 

1. Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah SMP 

Pada setiap lembaga pendidikan di sekolah wajib menyelenggarakan 

pendidikan agama karena berdasarkan peraturan pemerintah yang tertulis pada 

bab II pasal III ayat 1 yang berbunyi : Setiap satuan pendidikan pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan 

agama
65

.  

Dan pelaksanaan pendidikan di setiap lembaga sekolah wajib di 

selenggarakan dalam bentuk mata pelajaran karena sudah tertera dalam 

peraturan pemerintah pada bab II pasal IV ayat 1 yang menjelaskan tentang 

bentuk penyelengaaraan pendidikan di sekolah yang berbunyi: Pendidikan 

agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-

kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah 

agama.
66

  

Untuk itu setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan agama 

sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap peserta didik di setiap lembaga 

sekolah masing-masing karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang 
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berbunyi: Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang 

dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
67

  

 

2. Toleransi beragama dalam Pandangan Islam 

1. Pengertian Toleransi Beragama  

Salah satu syarat terbentuknya masyakat modern dan demokratis ialah 

terbentuknya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralisme). 

Kemajemukan tersebut sudah merupakan hukum alam (sunnatullah). 

Masyarakat yang mjemuk meniscayakan perbedaan budaya, aspirasi bahkan 

kepentingan yang berbeda pula.  

Untuk mendukung pluralisme tersebut dibutuhkan adanya sikap 

toleransi. Meskipun semua masyarakat yang berbudaya meski sudah mengakui 

kemajuan sosial, namun dalam kenyataan, permasalahan toleransi ini masih 

sering muncul dalam suatu masyarakat, terutama persoalan intoleran pada ras 

dan agama. Dalam kenyataan sikap intoleran itu tidak hanya disebabkan pada 

persoalan internal masing-masing golongan, tetapi sering juga disebabkan 

faktor eksternal, seperti kebijakan politik tertentu atau politik global negara 

tertentu. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia toleransi berarti bersifat atau 

bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, 
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pandangan kepercayaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian 

sendiri.
68

 

Sesesungguhnya toleransi merupakan salah satu di antara sekian 

ajaran inti dari Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, 

seperti kasih sayang (rahmah) kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan universal 

(almaslahah al-ammah), dan keadilan.
69

 

Toleransi merupakan salah satu kebajikan fundamental demokrasi, 

namun ia memiliki kekuatan ambivalen yang termanivestasi dalam dua bentuk: 

bentuk solid dan bentuk demokratis. Menjadi toleran adalah membiarkan atau 

membolehkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, 

dengan menghargai asal-usul dan latar belakang mereka. Toleransi 

mengundang dialog untuk mengkomunikasikan adanya saling pengakuan. 

Inilah gambaran toleransi dalam bentuknya yang solid.
70

 

Hakikat toleransi pada intinya adalah usaha kebaikan, khususnya pada 

kemajemukan agama yang memiliki tujuan luhur yaitu tercapainya kerukunan, 

baik intern agama maupun antaragama. Mengakui eksistensi suatu agama 

bukanlah berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Kaisar Heraklius 

dari Bizantium dan Al-mukaukis penguasa Kristen Koptik dari Mesir 
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mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw, namun pengakuan itu tidak lantas 

menjadikan mereka muslim.
71

 

Bagi Islam dalam kaitannya dengan pemeluk agama lain, terciptanya 

rasa saling menghormati, saling menghargai, dan rasa kasih sayang, serta rasa 

damai, rukun tidak pecah belah, sehingga trwujudnya keharmonisan dalam 

bermasyarakat merupakan sesuatu yang harus diupayakan dangan maksimal 

antara umat muslim dan non-muslim.
72

 

Sampai di sini, sikap dan pandangan Teologis Islam terhadap agama 

agama yang lain tampak sangat jelas. Seorang ahli tafsir klasik terkemuka 

mengatakan,” Al-din Wahid Wa al-Syari’ah Mukhtalifah” (Din atau agama 

hanyalah satu, sementara syari‟at berbeda-beda). AL-Syahrastani teolog Islam 

dan ahli terkemuka dalam perbandingan agama dalam Husein Muhammad 

menyampaikan pendapatnya, dalam bukunya “Al-Milal wa al-Nihal “ bahwa 

“Al-Din adalah ketaatan (al-jaza), dan penghitungan pada hari akhir (al-hisab 

fi yaum al ma’ad). Maka menurutnya, “al-mutadayyin” (orang yang beragama) 

adalah orang Islam yang taat, yang mengakui adanya balasan dan perhitungan 

amal pada hari akhirat.
73

 

 Di sinilah kita harus mengatakan bahwa pluralisme adalah sebuah 

keniscayaan dan kehendak tuhan yang tidak bisa diingkari. Konsekuensi dari 

pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk bersikap penuh tasammuh atau 
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toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, 

apapun namanya. 

2. Tujuan Toleransi Beragama 

Ajaran-ajaran agama senantiasa mengajarkan pada terciptanya sebuah 

kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap umat manusia, baik kebahagiaan di 

dunia maupun di akhirat dalam kehidupan agama yang beraneka ragam pastilah 

ada perbedaan antara satu ajaran agama dengan ajaran agama yang lain.
74

 

Berbagai konflik dimasyarakat terjadi, baik secara vertikal maupun horizontal, 

yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta, dan nilai kemanusiaan. Salah 

satu ragam konflik yang perlu mendapatkan perhatian ada awal Era Reformasi 

adalah konflik antar umat beragama. Konflik bernuansa agama di Ambon, 

Poso, Ketapang, Mataram, dan tempat lain seolah merusak citra Indonesia 

sebagai negara yang selalu menjunjung kebhinekaaan dan menghargai semua 

pemeluk agama. Dalam konflik-konflik bernuansa agama tersebut, 

infrastruktur agama memainkan peran dalam eskalasi konflik. Nilai-niai agama 

yang sejalan dengan gagasan konflik dieksplorasi dan dijadkan sebagai pijakan 

utuk mengabsahkan tindakan kekerasan terhadap umat beragama lain.
75

  

Oleh karena itulah Islam juga menghendaki pemeluknya untuk 

menebar toleransi (tasammuh), serta menjauhi sikap buruk sangka terhadap 

agama lain. Dengan budaya toleransi dan komunikasi diharapakan kekerasan 

atas nama agama yang sering terjadi belakangan ini. Sehingga tri kerukunan 
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umat beragama (kerukunan intern umat bergama, kerukan antar umat 

beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah) segera 

terwujud di Indonesia sesuai dengan cita-cita kita bersama. Karena pada 

hakikatnya toleransi pada intinya adalah usaha kebaikan, khususnya pada 

kemajemukan agama yang memiliki tujuan luhur yaitu tercapainya kerukunan, 

baik intern agama maupun antar agama. Burhanuddin dalam Amirulloh 

Syarbini menjelaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama adalah sebagai 

berikut:
76

 

Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. 

Masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama lain, akan semakin 

mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran ajaran 

agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran 

agamanya.  

Kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya 

toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-ketegangan yang 

ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan 

keagamaan dapat dihindari. apabila kehidupan beragama rukun, dan saling 

menghormati, maka stabilitas nasional akan terjaga.  

Ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Usaha pembangunan 

akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh seganap lapisan  

masyarakat.  
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Sedangkan jika umat beragama selalu bertikai dan saling menodai, 

tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu 

pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya.  

Keempat, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa 

kebersamaan dan kebangsaan akan akan terpelihara dan terbina dengan baik, 

bila kepentingan pribadi dan golongan dapat dikurangi.  

 

 

3. Landasan Toleransi Beragama dalam Islam 

Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan keselarasan 

hidup. Namun kenyataannya agama-agama yang tadinya berfungsi sebagai 

pemersatu tak jarang menjadi suatu unsur konflik. Hal tersebut disebabkan 

adanya truth claim atau klaim kebenaran pada setiap penganutnya. Padahal jika 

dipahami lebih mendalam kemajemukan diciptakan untuk membuat mereka 

saling mengenal, memahami, dan bekerjasama satu sama lain.
77

 

Sikap memberikan respek atau hormat terhadap berbagai macam hal, 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun agama. Nilai-nilai 

karakter tersebut sangatlah agung. Betapa hebatnya kader-kader muda 

Indonesia yang mempunyai nilai-nilai tersebut. Tentu, dibutukan perjuangan 

serius dan kolektif dari seluruh anak bangsa karena nilai-nilai karakter itu 

membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, mulai keluarga, 
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lembaga pendidikan, dunia usaha, pemerintah, wakil rakyat, media informasi, 

dan lain sebagainya.
78

  

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang 

lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini 

menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan 

umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk 

universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaanya paksaan bagi manusia 

dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama 

yang menghormati agama lain.
79

 

Pluralitas merupakan hukum Ilahi dan sunnah Ilahiyah yang abadi di 

semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi 

karakteristik utama makhluk Allah pada level syari’at, way of life, dan 

peradaban, semua bersifat plural. Pluralitas merupakan realitas yang mewujud 

dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman 

yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang 

diciptakan Allah SWT dalam setiap ciptaan-Nya. Pluralitas yang menyangkut 

agama yaitu toleransi beragama berarti pengakuan akan eksistensi agama-

agama yang berbeda dan beragama dengan seluruh karakteristik dan 

kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda 

dalam beragama dan berkeyakinan.
80
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Konsep dan pemahaman toleransi beragama seperti ini didukung oleh 

dalil Naql (teks wahyu), akal dan kenyataan. Allah berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 256. 

      

   

    

  

   

   

    

      

 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
81

 

Dalam surah Al-baqarah ayat 256 patut menjadi perhatian bersama 

agar dalam dakwah dapat mempertimbangkan aspek toleransi dan kasih sayang 

yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak diperkenankan adanya 

pemaksaan, karena Memaksakan kehendak bukanlah hak manusia. 

Sesungguhnya antara kebaikan dan kezaliman sudah jelas. Kalimat larangan ini 

diungkapkan dalam bentuk negatif secara mutlak. “Laa ikraaha fid din’ tidak 

ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Menurut ahli Nahwu ungkapan ini 

menegasikan semua bentuk pemaksaan, meniadakan pemaksaan secara 

mendasar.
82

 

Dalam ayat diatas tidak ada paksaan dalam menganut agama. 

Mengapa ada paksaan, padahal agama tidak butuh sesuatu, mengapa ada 
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paksaan padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat saja. (QS. Al-maidah: 48). Yang dimaksud dengan tidak ada 

paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika 

seseorang telah menganut satu akidah maka dia terkait dengan tuntunan-

tuntunanya. Dia berkewajiban melaksanakan perintah-perntah-Nya.
83

 

Menurut Prof. Al-Qaradhawi dalam Anis Malik Thoha menyebutkan 

empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu 

mendominasi perilaku orang Islam terhadap non-Muslim.
84

 

a. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, 

kebangsaannya, dan kesukuannya. Kemuliaan mengimplikasikan hak 

untuk dihormati.  

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a: Jenazah (yang diusung ke 

pemakaman) lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad Saw berdiri dan kami 

pun berdiri. Kami berkata, “Ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi” Ia 

berkata,” Kapanpun kalian melihat jenazah (yang diusungke pemakaman), 

berdirilah.”
85

 

Dari Hadits tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah 

membeda-bedakan, sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling 

menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Jadi sudah 

jelas, bahwa sisi aqidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan 

Tuhan SWT dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. 

Sedangkan kita bermu‟amalah dari sisi kemanusiaan kita.  
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b. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan 

merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi 

mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Kehendak Allah pasti 

terjadi, dan tentu menyimpan hikmah yang luar biasa. Oleh karenanya, 

tidak dibenarkan memaksa untuk Islam. Allah berfirman dalam sebuah 

ayat di surat Yunus ayat 99: 

     

     

   

   

    

 “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 

yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa 

manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.
86

 

Ayat diatas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan 

percaya atau tidak. Seperti dicontohkan, kaum Yunus yang tadinya enggan 

beriman, dengan kasih sayang Allah swt. memperingatkan dan mengancam 

mereka. Hingga kemudian kaum Yunus yang tadinya membangkang atas 

kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak mereka sendiri pula mereka sadar 

dan beriman.
87

  

c. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau 

menghukum kesesatan orang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka 

di hari perhitungan nanti. Dengan demikian hati seorang muslim menjadi 

tenang, tidak perlu terjadi konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan 
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adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, harus berpegang teguh 

pada kebenaran keyakinan sendiri.  

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29. 

     

    

    

  

   

   

  

  

    

  

     

 “Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka 

Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa 

yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi 

orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika 

mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti 

besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling 

buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”
88

 

 

Ayat ini diturunkan untuk memerintahkan Rasul SAW. Menegaskan 

kepada semua kaum termasuk kaum musyrikin bahwa : “dan katakanlah wahai 

Nabi Muhammad bahwa: “kebenaran, yakni wahyu Ilahi yang aku sampaikan 

ini datangnya dari Tuhan pemelihara kamu dalam segala hal; maka barang 

siapa diantara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman tentang apa yang 

kusampaikan ini maka hendaklah ia beriman, keuntungan dan manfaatnya 

akan kembali pada dirinya sendiri, dan barang siapa diantara kamu atau selain 

kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan Allah, maka biarlah ia kafir, 

walau sekaya dan setinggi apapun kedudukan sosialnya. Tidaklah aku apalagi 
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Allah swt akan mengalami sedikit kerugian pun dengan kekafirannya, 

sebaliknya, dialah sendiri yang akan merugi dan celaka dengan perbuatannya 

yang telah menganiaya dirinya sendiri.
89

 

d. Keyakinan bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk berbuat adil dan  

mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. 

Begitu juga Allah SWT. mencela perbuatan zalim meskipun terhadap 

orang kafir.  

Seperti firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 8. 

  

   

    

   

     

   

    

     

     

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu  kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
90

 

 

Dalam ayat tersebut Allah melarang ummatnya menebar permusuhan 

dan kebencian terhadap suatu kaum yang yang dapat mendorong terhadap 

sikap tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi terhadap merekapun kita harus 

tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila 

mereka patut menerimanya. Karena orang mukmin mesti mengutamakan 
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keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah keadilan harus ditempatkan 

diatas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan diatas rasa cinta 

dan permusuhan, apapun sebabnya.
91

 

Beberapa ayat Al-Qur‟an diatas menerangkan ungkapan yang sangat 

tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama 

dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. 

Bahkan menurut Sayyid Quthb, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia 

yang nomor satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia.
92

 

Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Ditengah 

masyarakat yang heterogen, yang diwarnai ketegangan-ketegangan konflik, 

nabi melakukan gerakan besar yang berpengaruh bagi kesatuan ummah. 

Pertama, Hijarah, implikasi sosialnya terletak pada persaudaraan antara 

Muhajirin dan Anshar. Bukan persaudaraan biasa, kaum anshar melapangkan 

kekayaanya untuk dapat dinikmati pula oleh kaum Muhajirin. Kedua, piagam 

Madinah, ketegangan antara Yahudi dan Muslim, baik Anshar Maupun 

Muhajirin, begitu pula antar kelompok lain dan juga kemajemukan komunitas 

Madinah membuat Nabi melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui 

perjanjian tertulis yang kemudian familiar disebut piagam Madinah konstitusi 

ditanda tangani oleh seluruh komponen yang ada di Madinah yang meliputi 

Nasrani, Yahudi, Muslim dan  Musyrikin. Dalam 47 pasal yang termuat di 

dalamnya statement yang diangkat meliputi masalah monotheisme, persatuan 

kesatuan, persamaan hak, keadilan kebebasan beragama, bela negara, 
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pelestarian adat perdamaian dan proteksi. Konstitusi tersebut memberi tauladan 

kita tentang pembentukan ummah, menghargai hak asasi manusia dan agama 

lain, persatuan segenap warga negara, dan yang terpenting adalah tanggung 

jawab menciptakan kedamaian.
93

 

Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar 

bagi hubungan antar umat manusia secara universal, dengan tidak mengenal 

suku, adat, budaya, dan agama. Akan tetapi yang dilarang Islam hanya pada 

konsep aqidah dan ibadah. Kedua konsep tersebut yang tidak bisa di campuri 

oleh umat non Islam. Namun aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dan 

kerjasama yang baik. Perlu ditambahkan bahwa mengakui eksistensi praktis 

agama-agama lain yang beragam dan saling berseberangan ini, dalam 

pandangan Islam tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya. 

Melainkan menerima kehendak ontologis Allah SWT dalam menciptakan 

agama-agama berbeda-beda dan beragam. Mengakui realitas perbedaan dan 

hak seorang untuk berbeda sama sekali tidak berarti syari‟at dakwah mesti 

digugurkan. Bahkan sebaliknya, justru malah semakin menegaskan urgensi dan 

pentingnya dakwah. Sebab di satu pihak, hakikat perbedaan itu sendiri 

sejatinya memungkinkan masing-masing faksi yang saling berbeda untuk 

melihat dirinya sebagai entitas yang memiliki kelebihan, nilai dan kebenaran, 

dan untuk melaksanakan hak-haknya, serta untuk mengekspresikan jati dirinya 
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secara bebas sebagai upaya mewujudkan kelebihan, nilai dan kebenaran yang 

dimilikinya.
94

 

 

 

4. Toleransi Beragama di Sekolah 

a. Konsep Pendidikan Toleransi Di Sekolah 

Kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur 

tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Persamaan hak 

adalah nilai-nilai kemanusiaan yang di bangun di atas fondasi 

demokrasi.
95

Antara pendidikan demokratis dan pendidikan pluralis-

multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung 

dan saling mempengaruhi.
96

 Oleh karena itu membangun pendidikan yang 

berparadigma pluralis –multikultural merupakan kebutuhan yang tidak bisa 

ditunda lagi. Dengan paradigma semacam ini, pendidikan diharapkan akan 

melahirkan anak didik yang memiliki cakrawala pandang yang luas, 

menghargai perbedaan, penuh toleransi, dan penghargaan terhadap segala 

bentuk perbedaan. 

 Sikap pluralis dan toleran semacam inilah yang seharusnya 

ditumbuh kembangkan lewat berbagai macam institusi yang ada termasuk 

lewat jalur pendidikan. Berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan 

standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh 
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum dikembangkan salah 

satunya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi 

daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, 

budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. 

Kurikulum tersebut dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar 

belajar, yaitu: 1). Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, 2). Belajar untuk memahami dan menghayati, 3). Belajar untuk 

mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 4). Belajar untuk hidup 

bersama dan berguna bagi orang lain, dan 5). Belajar untuk membangun dan 

menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan.
97

 Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, di dalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi 

lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan peserta didik mampu 

menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi di lingkungan sekitarnya.
98

 Sehubungan dengan hal tersebut, peran 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sangat penting dalam membangun 

lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk 

agama. Untuk membentuk pendidikan yang menghasilkan manusia yang 

memiliki kesadaran pluralis dan toleran diperlukan rekonstruksi pendidikan 
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sosial keagamaan dalam pendidikan agama.
99

 Salah satunya dengan 

mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak 

dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan 

memiliki terhadap umat agama lain dalam implementasinya di sekolah, sekolah 

sebaiknya memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, sekolah 

sebaiknya membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-

undang sekolah yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu.  

Dalam undang-undang tersebut, tentunya salah satu point penting 

yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi 

agama di sekolah tersebut. Dengan diterapkannya undang-undang ini 

diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, pegawai, 

administrasi, dan murid dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang 

berbeda agama di lingkungan mereka.  

Kedua, untuk membangun rasa pengertian sejak dini antar siswa-siswa 

yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda maka sekolah harus 

berperan aktif menggalakkan dialog keagamaan atau dialog antar iman yang 

tentunya tetap berada dalam bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. 

Dialog antar iman semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar 

siswa dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut  agama yang 

berbeda.  

Ketiga, hal lain yang penting dalam penerapan pendidikan toleransi 

yaitu kurikulum, dan buku-buku pelajaran yang dipakai, dan diterapkan di 
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sekolah. Kurikulum pendidikan yang multikultural merupakan persyaratan 

utama yang tidak bisa ditolak dalam menerapkan strategi pendidikan ini. Pada 

intinya, kurikulum pendidikan multikultural adalah kurikulum yang memuat 

nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula buku-buku, 

terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah, sebaiknya adalah buku-

buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman 

keberagamaan yang inklusif dan moderat.
100
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Profil SMP Negeri Sooko I 

1. Sejarah singkat SMP Negeri  Sooko I 

SMP Negeri 1 Kec. Sooko berdiri sejak tahun 1979 dengan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No. 0188/ 0/ 1979 dengan nama SMP Negeri Sooko. Kemudian 

berdasarkan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 034/ 0/ 1997 tanggal 7 maret 1997 menjadi SLTP Negeri 1 

Sooko, Ponorogo. Mulai tahun pelajaran 1997/ 1998 bernama SLTP 

Negeri Sooko I, Ponorogo.
101

 

2. Letak geografis 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sooko 1 Ponorogo 

terletak + 1 km sebelah timur Pasar Sooko, di Kelurahan Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Tepatnya di Jl. Sooko-Pudak. 

Lokasi yang strategis dan jauh dari keramaian kota menjadikan SMP 

Negeri Sooko 1 Ponorogo sangat nyaman, kondusif untuk aktifitas belajar 

mengajar selain itu dari faktor alam juga sangat mendukung karena di 

kelilingi pemandangan alam yang sangat indah dari persawahan bukit-

bukit dan pemandangan lainnya.
102
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3. Visi dan Misi SMP Negeri Sooko I 

a. Visi 

1. Mengamalakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Berfikir logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

3. Mematuhi aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangngsa dan bernegara. 

4. Memahami keragaman demi terjaganya persatuan negara kesatuan 

republik Indonesia. 

5. Menguasai pengetahuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau 

menengah.  

b. Misi 

1. Menumbuh kembangkan ajaran agama dan budaya luhur bangsa, 

sehingga menjadi sumber inspirasi dalam bertindak atau 

berperilaku. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

peserta didik mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Menggali dan mengembangkan secaraoptimal potensi atau bakat 

peserta didik. 

4. Menerapkan manajemen partisipatif dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap program sekolah. 
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5. Menumbuhkan suasana yang nyaman dan harmonis sehingga dapat 

bekerja secara maksimal.
103

 

4. Profil Sekolah 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI SOOKO 1 

N S S : 201051106001 

N I S : 200010 

NPSN  : 24510713 

Nama Kepala Sekolah  : Drs. Suseno 

Alamat :Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten   

Ponorogo 

Kelurahan  : Jurug 

Kecamatan  : Sooko 

Telephon / HP : (0352) 571069 

Email : smpsatusooko@gmail.com 

Status Sekolah  : Negeri 

Status Akreditasi  : Terakreditasi (A) 

SK. Nomor/Tanggal  : 0.188/0/1979  

 Penerbit SK  : Menteri Pendidikan dan Kebuyaan 
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Tahun Berdiri  : 7 maret 1997 

Organisasi Penyelenggara  : Kepala Daerah 

Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi hari 

Status Tanah  : SHM/ Hak pakai/ akta jual beli/ hibah 

Luas Tanah  : 3.157 m
2
 

5. Keadaan Guru SMP Negeri  Sooko I 

a. Data Guru 

Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan 

pendidikan dan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam 

proses belajar mengajar. Kepiawan dan kewibawaan guru sangat 

menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun 

efeknya di luar kelas.  Dan jumlah guru di SMP Negeri Sooko 1 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 32 guru.
104

 

No. Nama Jabatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Drs. Suseno 

Didik Widianto 

Surya Jatmika, S.Pd 

Rustiawan, S.Pd 

Mulyani, S.Pd 

Sutaji 

Kepala Sekolah 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Drs. Sugiarsa 

Syahrudin Ashfani, S.Ag 

Dra. Endah Meirani 

Ant. Sugiyatno 

Mamik Sri Buiarti, S.Pd 

Suyatno, S.Pd 

Harynto, S.Pd 

Suprapto, S.Pd 

Yuli Kurniawati, S.Pd 

Yniharti, S.Pd 

Ikke Wijaya, W.St 

Dra. Tin Kustinah P 

Siti Munawaroh, S.Pd 

Linda Dwi R, S.Pd 

Ruliana, S.Pd 

Idawati, S.Pd 

Rini Kusmiati, S.Pd 

Muhtarul Anam, S.Pd 

Totok Heru S, S.Pd 

S Retno Pratiwi, S.Pd 

Ratna Nimatul Umaya, S.Pd.I 

Yuniati, S.Pd 

Yekti Nur Farida, S.Pd 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 
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30. 

31. 

32. 

Hanif Mustafidin, S.Pd 

Ratri Kuswandini, S.Pd 

Sumarini, S.Si 

Guru 

Guru 

Guru 

 

6. Data Siswa 

Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam 

proses belajar mengajar memegang peranan yang sangat penting. Dimana 

siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui pembinaan 

integensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang 

tinggi timbul dalam diri siswa tanpa ada paksaan. Berdasarkan data SMP 

Negeri 1 Sooko Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 siswa berjumlah 350 

siswa.  

Tabel II 

Keadaan Siswa SMP Negeri Sooko I 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

VII 54 55 109 

VIII 61 56 117 

IX 64 67 131 

 179 178 357 
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7. Keadaan Siswa Berdasarkan Agama 

Keadaan siswa yang ada di SMP Negeri  Sooko I Ponorogo ada 

dua agama yaitu agama Islam dan agama Khatolik akan tetapi walupun 

mereka beda agama tapi mereka tetap saling menghargai dan saling 

menghormati antara satu sama yang lain. Untuk yang beragama Islam 

keseluruhan berjumlah 324 siswa sedangkan yang beragama Khatolik 

keseluruhan berjumlah 33 siswa.   

Table III 

Keadaan Siswa SMP Negeri Sooko I Berdasarkan Agama 

Kelas Islam  Katolik Jumlah 

VII 93 16 109 

VIII 109 8 117 

IX 122 9 131 

 324 33 357 

 

8. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi 

suatu lembaga, baik yang formal maupun yang non formal, hal ini 

dimaksudkan untuk pembagian tugas diantara pengelola suatu lembaga. 

Dengan demikian tidak akan terjadi percekcokan diantara pengurus, 

bahkan dapat dikatakan struktur yang baik akan memperlancar suatu 
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lembaga.
105

 Adapun struktur yang ada di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo 

sebagai berikut: 

1.  Kepala Sekolah    : Drs. Suseno 

2. Wakil Kepala Sekolah    : Suyanto, S.Pd 

3. Kepala Administrasi Sekolah  : Sumiati 

4. Pengelola keuangan dan sarpras  : Dedi Purnawan 

       Siti Munawaroh 

5. Kepegawaian dan persuratan  : Rina Puspita Adi Y 

      : Dian Rifia Rahmawati 

6. Kurikulum, kesiswaan dan humas  : Sudarto 

        Minarsih  

7. Kebersihan, pertanaman dan keamanan : Panut 

        Suroso 

        Cahyo Karyanto 

        Lukman Hadi Prayitno 

        Samsul Hadi 

 

9. Sarana dan Prasarana 

Jenis sarana prasarana yang dimiliki SMP Negeri Sooko 1 

Ponorogo cukup memadai 
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Tabel IV 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri  Sooko I 

No Sarana dan Prasarana  Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ruang TU 

Ruang Guru 

Ruang Kelas 

Ruang Perpustakaan 

Ruang UKS 

Ruang PMR/Pramuka 

Ruang OSIS 

Ruang Komputer 

Ruang Lab IPA 

Ruang Lab Bahasa 

Ruang Ketrampilan 

Ruang Kesenian 

R. Kepala Sekolah 

Ruang Tamu 

Ruang Kaur 

Ruang BP/BK 

Pos Satpam 

Gedung PSBB 

Lapangan Olah Raga 

Mushola 

1 

1 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Koperasi 

Kantin 

Gudang 

WC Guru 

WC Siswa 

Ruang BK 

Hall/Lobi 

Parkir 

Ruang Penjaga 

Post Satpam 

Lapangan Basket 

Lapangan Voli 

Lapagan Futsal 

Lapangan Lompat Jauh 

1 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Baik 

Baik 

Rusak Ringan 

Baik 

Rusak Ringan 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SMP Negeri  Sooko I 

1. Mebelair: 

 Meja dan kursi murid       

 Meja/kursi guru     

 Almari/rak kantor     

 Almari/Rak perpus  
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2. Sarana penunjang belajar lainnya: 

 Tape recorder    : 1 

 Sound system    : 1 

 Komputer/Laptop   : 2 

 LCD Projector    : 1 

 Printer     : 2 

B. DESKRIPSI DATA.  

1. Bentuk Internalisasi Nilai Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri Sooko I ponorogo 

Bentuk internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo menurut ibu umaya adalah: 

Bentuk Internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo adalah, dengan cara: 

a. Melalui pembelajaran agama contohnya menanankan nilai-nilai 

toleransi pada siswa supaya siswa mengerti dan memahami akan 

arti menghargai dan menghormati walaupun mereka beda agama. 

b. Melalui ekstrakurikuler contohnya seperti Pramuka karena didalam 

Pramuka sudah diajarkan rasa menyayangi, menghargai, 

menghormati sesama dan tidak membeda-bedakan.  

c. Melalui tata tertib disekolah, dan pengaruh lingkungan sehari-hari. 

Pada peraturan sekolah sudah diajarkan pula untuk membentuk sifat 

cinta damai tidak bertengkar atau mengganggu teman. 

d. Menerapkan kepada siswa agar membiasakan kebiasaan baik 

selama disekolah dan di lingkungan rumah, contohnya membuang 

sampah pada tempatnya, tidak suka berkelahi, menghargai sesama, 

hormat kepada orang yang lebih tua dan peduli terhadap  

lingkungan, hal ini bertujuan agar siswa terbiasa dengan kebiasan 

baik yang telah mereka lakukan
106

 

 

Memasukkan nilai-nilai toleransi tidak harus melalui mata pelajaran saja, 

tetapi juga dapat melalui kegiatan sekolah, yaitu upacara setiap hari Senin, dan 
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segala tata tertib di sekolah, maka guru diharuskan untuk mengajari siswa-

siswi mematuhi tata tertib dilingkungan sekolah. Setiap sekolah harus dapat 

mengajarkan dan menanamkan nilai toleransi di sekolahnya sendiri sebagai 

identitas diri, dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya.  

Tidak hanya siswa-siswi saja yang diharuskan patuh terhadap peraturan-

peraturan disekolah, akan tetapi kepala sekolah, guru dan staf juga diharuskan 

patuh terhadap peraturan-peraturan disekolah, ini dikarnakan guru adalah 

panutan bagi murid, maka sebaiknya guru dapat memberikan contoh perilaku 

yang baik kepada murid. 

Di SMP Negeri Sooko I Ponorogo, para siswa-siswi diharuskan 

mematuhi segala tata tertib di sekolah, mulai dari mengikuti upacara bendera 

dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak berkelahi sesama 

teman. Akan tetapi tidak mudah pula bagi guru untuk membentuk karakter 

anak melalui nilai toleransi, karena terkadang ada beberapa siswa yang tingkat 

pemahamannya kurang, maka dibutuhkan kesabaran untuk mendidik siswa 

yang seperti itu. Pengawasan orangtua terhadap penanaman nilai-nilai toleransi 

saat dilingkungan rumah hal ini sangat penting karena sudah seharusnya orang 

tua juga ikut berperan serta dalam pembentukan nilai-nilai toleransi anak saat 

dirumah. Karena pada saat anak berada di rumah maka sifat anak secara 

langsung terkontrol oleh keluarga, khususnya orangtua. Orangtua juga harus 

membentuk sifat toleransi anak sejak dini karena hal itu akan sangat mundah 

dilakukan, karena jika anak sudah besar maka akan sulit menerapkannya 

karena sudah mulai terpengaruh hal-hal negatif dari lingkungan sekitar. Selain 
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itu orangtua juga harus menanamkan nilai toleransi kepada seluruh anggota 

keluarga, agar bisa menjadi contoh bagi sang anak. 

Melihat dari bentuk internalisasi nilai toleransi di atas pihak sekolah dan 

seluruh jajarannya berupaya dalam menanamkan nilai toleransi yaitu dengan 

melakukan berbagai cara, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Umaya, yaitu: 

Disini para guru melakukan banyak cara untuk menerapkan nilai 

toleransi di sekolah, diantaranya adalah: 

a. Dengan memasukkan nilai toleransi pada setiap indikator mata 

pelajaran misalnya memberikan anak tugas kelompok dengan maksud 

untuk membangun nilai toleransi dan kerja sama dalam diri siswa 

b. Dengan mengadakan peringatan hari kemerdekaan, misalnya dari pihak 

sekolah mengadakan lomba-lomba 17-an yang mana siswa muslim dan 

nonmuslim berbaur dan tidak saling membedabedakan. 

c. Serta melalui kegiatan pembiasaan disekolah, misalnya berdoa sebelum 

dan sesudah pelajaran, meletakkan dan melaksanakan sholat Dhuhur 

sebelum pulang ke rumah. 

d. Melalui kegiatan rutin, kegiatan ini merupakan kegiatan terus-menerus 

dilakukan oleh siswa contohnya upacara hari Senin, piket kelas, dan 

mengucapkan salam saat bertemu guru.  

e. Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan 

disekolah, hukumannya adalah diperingati jika kesalahan itu berupa 

kesalahan ringan dan jika termasuk kesalahan yang berat maka siswa 

diminta untuk menulis surat pendek ataupun memangil orang tua siswa 

yang bersangkutan.
107

 

 

Nilai toleransi anak akan terbentuk dengan sendirinya jika guru 

memasukkan nilai toleransi dalam indikator mata pelajaran, karena di kelas 

para peserta didik juga mendapatkan pambentukan nilai toleransi dari setiap 

guru yang mengajar dikelas mereka. 

Dengan memasukkan nilai toleransi pada setiap indikator mata pelajaran 

maka anak akan mendapatkan pendidikan tentang toleransi secara langsung, 
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maka anak juga akan mencerminkan nilai toleransi saat dikelas dan di luar 

kelas. 

Nilai toleransi akan tumbuh dalam diri anak dengan kegiatan rutin 

disekolah, karena kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus misalnya upacara 

hari senin hal ini dapat membentuk nilai semangat kebangsaan karena dalam 

pelaksanaan upacara berbaur antara siswa muslim dan siswa nonmuslim. 

Selanjutnya dengan melalui kegiatan pembiasaan disekolah seperti berdoa 

sebelum dan sesudah pelajaran maka akan membentuk nilai pendidikan 

religious pada diri anak. 

Keberagaman agama di SMP Negeri Sooko I Ponorogo menjadi 

tantangan sendiri bagi seluruh guru dan seluruh warga sekolah, menurut Bapak 

Yanto selaku Wakil Kepala Sekolah  adalah:  

Sebagaimana kita fahami Indonesia bukan hanya kaya akan budaya 

namun juga keberagaman agama menjadi ciri khas. Begitu juga di SMP 

Negeri Sooko I ini juga mempunyai keyakinan yang berbeda, ada yang 

muslim dan ada juga yang non muslim. Tetapi, meskipun mempunyai 

keyakinan yang berbeda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi 

dimana mereka saling menghormati keyakinan agama satu sama lain.
108

 

 

Di dalam keberagaman agama yang di Negara kita Indonesia ini salah 

satunya ada muslim dan nonmuslim. Seperti yang ada di sekolah SMP Negeri 

Sooko I Ponorogo yang mana siswa bahkan gurunya ada yang beragama Islam 

dan Khatolik. Akan tetapi, meskipun mereka mempunyai anutan dan keyakinan 

yang berbeda mereka tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Dan 

mereka juga saling menghormati, menghargai, cinta damai antara satu sama 

lainya.  
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Pernyataan diatas juga sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh 

ibu Sumarini yang menyatakan bahwa: 

Sekolah adalah lembaga formal dalam arti tempat untuk menimba ilmu, 

tentunya sekolahpun tidak melihat latar belakang sosial, budaya, maupun 

agama. Dari sini justru kita (pihak sekolah) tidak keberatan akan 

perbedaan agama antar siswa malah kita harus bisa memahamkan kepada 

para siswa untuk menghargai serta menghormati perbedaan tersebut dan 

menjaga agar tetap rukun, tentram antara siswa muslim dan non muslim 

supaya terjalin kehidupan yang harmonis diantara siswa.
109

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat penulis jelaskan 

bahwasanya keberagaman agama yang ada di SMP Negeri Sooko I Ponorogo 

sudah sangat baik karena walaupun berbeda agama mereka saling menghormati 

satu sama lain di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

Perbedaan bukan alasan menjadi pemisah akan tetapi dari perbedaan itu kita 

belajar bagaimana kita menghormati keyakinan antara satu dengan yag lainnya. 

Meskipun perberbedaan agama yang ada di SMP Negeri Sooko I 

Ponorogo siswa muslim dan nonmuslim saling bertoleran dan menghargai 

pendapat, pikiran bahkan prilaku antar siswa seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Umaya: 

Menurut saya sudah sangat baik, ini terlihat dari keseharian peserta didik 

baik itu dalam pembelajaran, dalam lingkungan sekolah, maupun di luar 

lingkungan sekolah. Mereka dapat menerapkan nilai toleransi dengan 

baik. Contohnya dalam lingkungan sekolah mereka tidak memilih-milih 

dalam berteman begitu juga dalam pembelajaran mereka juga saling 

menghargai pendapat siswa satu sama lainnya walaupun mereka berbeda 

keyakinan. Dan juga pada waktu kegiatan keagamaan mereka juga saling 

menghargai. Contohnya pada waktu siswa muslim menjalankan ibadah 

puasa romadhan siswa yang non muslim juga menjaga sikap maupun 
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prilaku yang tidak baik seperti makan sembarangan di depan siswa yang 

sedang berpuasa.
110

 

  

 Dalam hal ini Bu Cristine, selaku wali Guru Agama Non Muslim juga 

menambahkan bahwa sikap siswa pada waktu pembelajaran agama 

berlangsung adalah: 

Di saat salah satu pembelajaran agama berlangsung para siswa saling 

menghormati. Contohnya pada waktu kegiatan pembelajaran agama 

islam berlangsung siswa yang non muslim diberi kebebasan belajar di 

luar kelas atau di perpustakaan karena siswa non muslim lebih sedikit 

dari pada siswa muslim. pembelajaran non muslim itu sendiri 

dilaksanakan di hari jum’at ketika siswa muslim melaksanakan shalat 

jum’at. Adapun jadwal pembelajarannya di jadikan satu mulai dari kelas 

VII sampai kelas IX.
111

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat 

toleransi antar siswa muslim dan non muslim sangatlah baik karena mereka 

bisa saling menghormati dan menghargai walaupun mereka berbeda keyakinan. 

Hal tersebut tidak terlepas dari pihak sekolah yang mengatur jadwal 

pembelajaran dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari visi misi sekolah tersebut, 

yang mana  salah satu poinya ialah “memahami keragaman demi terjaganya 

persatuan negara kesatuan republik Indonesia”. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Internalisasi Nilai 

Toleransi dalam Pembelajran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri Sooko I Ponorogo 

Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Internalisasi Nilai Toleransi 

dalam Pembelajran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko I Ponorogo 

menjadi tangga dalam pelaksanaan proses internalisasi nilai toleransi yang ada 
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di sekolah tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Umaya selaku guru 

agama Islam: 

Faktor pendukung dalam proses internalisasi nilai toleransi adalah: 

a. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan aturan tentang 

penanaman nilai toleransi beragama. 

b. Tersedianya fasilitas belajar yang memadai dari pihak sekolah. 

c. Terwujudnya kerjasama yang baik, antarwarga sekolah dalam 

kegiatan keagamaan. 

d. Dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

e. Para staf pengajar mampu memberikan tauladan dalam bersikap 

pluralis. 

f. Buku-buku yang mendukung sebagai penunjang pngetahuan siswa 

dalam toleransi beragama. 

g. Lingkungan sekolah yang cukup kondusif karena terdiri dari dua 

agama yang berbeda. 

Faktor penghambat proses internalisasi nilai toleransi adalah: 

a. Dari segi tingkat kemampuan, kematangan emosional siswa yang 

tidak sama, serta dari latar belakang peserta didik yang beragam. 

b. Ruangan ibadah yang masih terbatas, serta ruang kelas khusus untuk 

pelajaran pendidikan agama katolik. 

c. Dari segi pembinaan keagamaan butuh waktu penambahan. 

d. Pada saat penerapan nilai-nilai toleransi agama ada sebagian siswa 

yang kurang merespon selama dalam pembelajaran. 

 

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor pendukung 

dan penghambat yang ada di SMP Negeri Sooko I ponorogo penulis bisa 

melihat apa yang menjadi pendukung dan menjadi penghambat proses 

internalisasi tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat proses internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan 

penulis mewancarai Ibu Umaya guru mata pelajaran yang sama terkait 

indikator keberhasilan proses internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran 

agama Islam. 
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Berikut pernyataan dari Ibu Umaya selaku guru mata pelajaran PAI 

terkait tentang bagaimana indikator keberhasilan proses internalisasi nilai 

toleransi agama. 

Pembelajaran penanaman nilai-nilai toleransi dalam pembelajran agama 

Islam di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo. Mencakup semua aspek 

perkembangan bagi semua siswa yaitu aspek perkembangan kognitif, 

fisik-motorik, sosial emosional, bahasa serta seni. 

Misalnya: Semua siswa mampu saling bergaul tanpa membeda-bedakan 

latar belakang keyakinan, siswa taat menunaikan kewajiban kepada 

Tuhan sesuai dengan agama yang diyakini, dan saling menghormati, 

berperilaku sopan santun sehingga dapat terciptanya kerukunan antar 

umat beragama. Siswa juga memiliki empati yang tinggi, sebagai contoh 

menjenguk dan mendo’akan teman yang sedang mendapat musibah, ikut 

serta membantu korban alam dengan cara “memberikan sumbangan suka 

rela” dan saling menasehati dalam hal kebaikan.
112

 

 

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa semua agenda kegiatan pembelajaran yang direncanakan 

senantiasa mengacu pada tujuan visi dan misi SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo. 

Yang bermuara pada termanifestasikannya pada nilai toleransi pada pribadi 

siswa yang tak lepas dari terselengaranya seluruh program yang merupakan 

salah satu bentuk pengawasan dan kontrol lembaga terhadap mutu pelayanan 

publik.  
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BAB IV 

Analisa Data 

A. Analisis tentang Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo. 

 Proses internalisasi nilai toleransi agama, terlihat dari sikap siswa  

SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo seperti: nilai religiusnya semakin kuat, 

terbangunnya sikap saling percaya, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, cinta 

tanah air, bersikap toleransi seperti: menghargai, cinta damai, peduli sosial, dan 

menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. Sehingga dapat tercermin dalam 

indikator-indikator keberhasilan proses internalisasi nilai toleransi agama yaitu: 

1) Pembelajaran penanaman nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran agama 

Islam di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo. Mencakup semua aspek 

perkembangan bagi semua siswa yaitu aspek perkembangan kognitif, fisik-

motorik, sosial emosional, bahasa serta seni. 

2) Semua siswa mampu saling bergaul, berkomukasi dan bekerjasama dalam 

kegiatan dengan baik tanpa membedakan agama. 

3) Siswa taat menunaikan kewajiban kepada Tuhan, sesuai dengan agama yang 

diyakini. 

4) Siswa mampu bertoleransi, saling menghormati antar umat beragama, 

sebagai contoh; disaat siswa muslim sedang menjalankan ibadah puasa, 

siswa non muslim menjaga agar tidak makan di depan mereka yang 

beragama muslim, begitu juga sebaliknya. Serta menghadiri atau ikut serta 

berpartisipasi dalam perayaan agama-agama. 



 

83 
 

 
 

5) Siswa mampu bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap seluruh 

warga sekolah, baik dengan guru, siswa, orang tua serta lingkungan 

masyarakat sekitar sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. 

6) Terciptanya kerukunan, baik diantara siswa maupun guru-guru, sehingga 

suasana aman dan kondusif untuk pembelajaran. 

7) Siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, aktif dan 

semangat saat proses pembelajaran berlangsung dan mendapat prestasi yang 

baik di setiap bidang materi pelajaran. 

8) Siswa yang memiliki empati yang tinggi, sebagai contoh menjenguk dan 

mendo’akan teman yang sedang mendapat musibah, ikut serta membantu 

korban alam dengan cara “memberikan sumbangan suka rela” dan saling 

menasehati dalam hal kebaikan.
113

 

B. Analisis tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Internalisasi 

Nilai Toleransi dalam Pembelajaran Agama Islam di SMP Negeri Sooko 1 

Ponorogo 

a. Fakor Pendukung 

1. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan aturan tentang penanaman 

nilai toleransi beragama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 mei 2006 tentang standar 

kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan 
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peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, 

dan golongan sosial ekonomi dilingkungan sekitarnya.
114

 

2. Tersedianya fasilitas belajar yang memadai dari pihak sekolah, seperti 

belajar sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, juga merayakan 

semua perayaan hari besar semua agama. Dalam penanaman nilai-nilai 

toleransi agama di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo terdapat beberapa tempat 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam proses internalisasi nilai-

nilai toleransi agama, seperti masjid serta terdapat ruang khusus untuk yang 

beragama non muslim. 

3. Terwujudnya kerjasama yang baik, antarwarga sekolah dalam kegiatan 

keagamaan seperti: perayaan Hari Raya (Idul Fitri, Idul Adha) dan hari 

Natal. Dalam kegiatan seperti ini siswa maupun guru non muslim ikut 

berpatisipasi dan saling menghargai begitu juga sebaliknya. 

4. Dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Olah Raga, Kesenian 

yang melibatkan siswa muslim dan non muslim saling bekerjasama dalam 

tim tanpa melibatkan perbedaan agama. Dengan terwujudnya kerjasama 

seluruh warga sekolah, beserta seluruh siswa dan dukungan dari orang tua 

dan masyarakat sekitar dapat mewujudkan kehidupan toleransi beragama 

yang lebih baik. 

5. Para staf pengajar mampu memberikan tauladan dalam bersikap pluralis, 

seperti guru muslim dan non muslim saling rukun, damai dan saling dan 

kerjasama tidak pernah ada konflik. 
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6. Buku-buku yang mendukung sebagai penunjang pngetahuan siswa dalam 

toleransi beragama. Seperti buku paket PAI, LKS, Al-Qur’an (untuk agama 

Islam) Al-Kitab (untuk agama non muslim) serta buku bacaan lainnya. Serta 

siswa yang cerdas dapat membantu siswa yang kurang, karena rata-rata 

murid di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo berada pada tingkat menengah ke 

bawah dari segi intelegensi maupun ekonomi. 

7. Lingkungan sekolah yang cukup kondusif karena terdiri dari dua agama 

yang berbeda. Sehingga cukup  mendukung dalam proses internalisasi nilai 

toleransi di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo. 

8. Dengan adanya proses internalisasi nilai-nilai toleransi agama di setiap 

lembaga pendidikan sangat memiliki peranan yang penting dalam memberi 

kontribusi untuk saling toleransi antar umat beragama di sekolah masing-

masing maupun di luar lingkungan sekolah. 

Dengan penjelasan di atas, dapat penlis simpulkan bahwa adanya 

faktor-faktor pendukung tersebut dalam proses internalisasi nilai toleransi 

dalam pembelajaran agama di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo dengan harapan 

dapat mencapai tujuan yang di harapkan, karena semua faktor-faktor yang 

mendukung di atas sangat cukup fleksibel dalam menginternalisasikan nilai 

toleransi agama di SMP  Negeri Sooko 1 Ponorogo. 

b. Faktor Penghambat 

Berdasarkan yang telah peneliti lakukan, banyak hal yang juga sebagai 

faktor penghambatnya dalam internalisasi nilai toleransi agama pada siswa di 

SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo diantaranya: 
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1. Dari segi tingkat kemampuan, kematangan emosional siswa yang tidak 

sama, serta dari latar belakang peserta didik yang beragam. Sebagai contoh; 

dalam pembelajaran agama Islam di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo, siswa 

yang beragama non muslim masih belum bisa sepenuhnya sadar akan 

bersikap toleransi kepada siswa yang bergama Islam karena masih sering 

ramai d luar ruangan agama. 

2. Ruangan ibadah yang masih terbatas, serta ruang kelas khusus untuk 

pelajaran pendidikan agama katolik. Untuk sementara menempati ruang 

komputer, bila itu tidak terpkai atau menempati ruangan yang sekiranya 

tidak di gunakan aktifitas KBM. 

3. Serta dari segi pembinaan keagamaan butuh waktu penambahan. 

4. Pada saat penerapan nilai-nilai toleransi agama ada sebagian siswa yang 

kurang merespon selama dalam pembelajaran.
115

 Adanya faktor-faktor 

penghambat tersebut menjadi tidak kondusifnya dalam proses internalisasi 

nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam, sehingga 

harapan mengenalkan nilai-nilai toleransi agama kurang maksimal, oleh 

karena itu para pendidik menggunakan cara lain dengan menggunakan 

metode yang lain, seperti mengadakan perayaan agama-agama karena 

kegiatan ini lebih mendukung.  

Untuk mengatasi semua kendala di atas upaya yang harus dilakukan 

diantaranya: 
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1) Berupaya selalu melaksanakan kegiatan bersama agar sedikit demi 

sedikit tertanamkan nilai-nilai toleransi agama yang lebih baik. 

2) Sekolah harus memfasilitasi ruangan pembelajaran maupun ruangan 

khusus ibadah bagi semua agama, agar dapat menunjang dalam proses 

penanaman nilai-nilai toleransi agama, serta menambah jam belajar 

untuk pembinaan keagamaan. 

3) Guru harus lebih kreatif dan menyesuaikan kemampuan siswa dalam 

memilih dan mengaplikasikan model, metode, dan media dalam 

pembelajaran. 

4) Guru harus lebih bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

siswa tentang toleransi agama. Serta memahami tingkat pemahaman 

dan emosional siswa dengan selalu memberi motivasi agar semua siswa 

tetap semangat dalam belajar. 

Untuk memahami relitas perbedaan dalam beragama, lembaga-

lembaga pendidikan islam bukan hanya sekedar menyelenggarakan dialog 

antar agama, namun juga menyelenggarakan program road show lintas agama. 

Program road show lintas agama ini adalah program nyata untuk menanamkan 

kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara 

siswa-siswa untuk ikut berpartisipasi terhadap adanya bencana alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar manapun melakukan kunjungan berbagai tempat 

ibadah. Kesadaran toleransi bukan sekedar hanya memahami keberadaan dan 

perbedaan yang ada, namun harus ditunjukkan dengan sikap kongkrit direalitas 

kehidupan. 
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Dari hasil penelitian, memang dari segi kendala atau faktor 

penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai toleransi agama cukup 

sedikit, karena lingkungan di SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo cukup sangat 

mendukung. 

 Bangsa Indonesia disatukan oleh ikatan idealitas kebangsaan sebagai 

satu bangsa, disatukan oleh ikatan realitas kewarganegaraan sebagai satu warga 

negara, disatukan oleh ikatan kesatuan integritas geografis sebagai satu bangsa 

yang mendiami satu negara, dan disatukan pula oleh jalinan unitas 

kemanusiaan sebaga sesama makhluk ciptaan Tuhan, yang bertempat tinggal di 

Tanah Air Indonesia. Maka atas dasar   fondasi kebangsaan inilah, kita sebagai 

bangsa Indonesia harus tetap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip 

“kesatuan dalam keragaman” dan “keragaman dalam kesatuan”. Hal tersebut 

merupakan bagian dari ajaran Al-Qur’an, ialah mengakui keberagaman agama 

dan mampu saling menghormati, bertoleransi dengan kepercayaan orang lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari urain dan penjelasan yang penulis utarakan secara panjang 

lebar mengenai proses internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran agama 

Islam di SMPN Negeri Sooko 1 Ponorogo, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran agama Islam di 

SMPN Negeri Sooko 1 Ponorogo tergolong baik, dimana proses 

internalisasi nilai toleransi dalam pembelajaran agama dilakukan dengan 

menanamkan nilai-nilai toleransi, cinta damai, saling menghargai dan 

saling menghormati kepercayaan masing-masing, serta terbangunnya sikap 

saling percaya, disiplin, bertanggung jawab, kreatif. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses internalisasi nilai 

toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam SMPN Negeri 

Sooko 1 ponorogo. 

a. Faktor pendukungnya meliputi: adanya kebijakan pemerintah, 

tersedianya fasilitas belajar yang cukup memadai, terwujudnya 

kerjasama antar warga sekolah dalam kegiatan keagamaan, pengajar 

mampu memberikan tauladan yang mendukung dalam bersikap toleran, 

lingkungan sekolah yang cukup kondusif karena terdiri dari dua agama 

yang berbeda.  
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b. Adapun Faktor penghambatnya meliputi: keberagaman 

kemampuan siswa yang tidak sama, ruangan ibadah yang masih terbatas, dari 

segi pembinaan keagamaan butuh waktu penambahan, sebagian siswa yang 

kurang merespon selama dalam pembelajaran sehingga kurang memahami 

esensi toleransi. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian serta kesimpulan dari peneliti dan dengan segala 

kerendahan hati, peneliti akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya 

dapat dijadikan bahan pembahasan dan kajian lebih lanjut. Dalam rangka 

pengembangan keilmuan Pendidikan pertimbangan. Adapun saran-saran 

terebut adalah: 

1. Bagi Sekolah 

a. Untuk lebih memfasilitasi segala sesuatu yang di butuhkan dalam proses 

internalisasi nilai toleransi dalam pembelajarn pendidikan agama islam di 

SMPN Negeri Sooko 1 Ponorogo dan dalam proses pembelajaran 

berlangsung. 

b. Kepada seluruh semua pihak SMP Negeri Sooko 1 Ponorogo  hendaknya 

tetap menjaga dan lebihmeningkatkan lagi sikap saling toleransi, 

memahami dan saling menghargai terhadap segala perbedaan yang ada, 

agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang lebih kondusif, agar sesuai 

dengan tujuan yang di harapkan.  
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2. Bagi Guru 

a. Setiap guru harus selalu memperhatikan perbedaan emosional siswa 

dalam proses internalisasi nlai toleransi agama, karena tingkat 

pemahaman setiap peserta didik akan adanya perbedaan tidak sama. 

b. Guru harus tetap semangat dan jangan pernah lelah serta putus asa dalam 

memberikan bimbingan pada peserta didik untuk bersikap bertoleransi 

antar umat beragama. 

c. Guru harus lebih kreatif lagi dalam memilih dan mengaplikasikan media 

pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa. Agar dapat lebih 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang hubungan 

dalam beragama. 

d. Setiap guru selalu mampu memberi contoh keteladanan yang positif bagi 

seluruh siswa dalam bersikaptoleransi beragama. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa harus lebih aktif dalam mencari, menemukan, menanggapi 

masalah-masalah tentang toleransi. 

b. Siswa harus selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan keagamaan yang 

diadakan sekolah. 

c. Siswa harus lebih menghargai segala perbedaan dalam pergaulan dengan 

teman sebaya. Dengan tidak membeda-bedakan. 

 


