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MOTTO 

﴾ َوََل أَنَا َعاِبٌد ۳﴾ َوََل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ﴿۲ََل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ﴿ ﴾۱﴿ ُقْل يَا أَي َُّها اْلَكاِفُرونَ 

ِلَ ﴾ َلُكْم ِديُنُكْم وَ ٦﴾ َوََل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ﴿٥﴾ َوََل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ﴿٤َما َعَبْدُُتْ ﴿

﴾٧ِديِن ﴿  

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu 

sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak 

pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) 

menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan 

untukkulah, agamaku.” (QS. al-Kafirun: 1-7)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kementerian Agama RI, Syaamil Alquran (Al-quran Tajwid dan Terjemahannya), 

(Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleena, 2010), 603.  
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ABSTRAK 

Melati Ramadhani, 2022: Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Pembelajaran 

Rumpun Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

 

Kata Kunci: Integrasi, Nilai-Nilai Islam Inklusif, Pembelajaran, Rumpun 

Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

MAN 2 jember merupakan madrasah aliyah negeri di kabupaten Jember 

yang berwawasan pluralis. Hal ini terlihat pada warga madrasah yang berasal dari 

berbagai latar belakang sosial dan budaya. Untuk mewujudkan madrasah yang 

berwawasan pluralis, upaya yang dilakukan yaitu mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam inklusif yang berupa sikap toleransi, menerima adanya nilai kebenaran pada 

agama lain dan sesama umat Islam yang berbeda latar belakang sosial, 

menghilangkan sikap fanatisme dalam beragama, serta pemahaman pluralisme ke 

dalam pembelajaran rumpun PAI yaitu Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, 

dan SKI.  

Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif dalam struktur kurikulum PAI di MAN 2 Jember? 2) Bagaimana 

pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran rumpun PAI di 

MAN 2 Jember? 3) Bagaimana evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif dalam pembelajaran rumpun PAI di MAN 2 Jember?.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif dalam struktur kurikulum PAI di MAN 2 Jember 2) Mendeskripsikan 

pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran rumpun PAI di 

MAN 2 Jember 3) Mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai 

Islam inklusif dalam pembelajaran rumpun PAI di MAN 2 Jember. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis field research. 

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan sampling purposive. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi pastisipasi pasif, wawancara semiterstruktur, 

dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles-

Huberman dan Saldana yaitu data condensation, data display, dan drawing and 

verifying conclusions. Teknik keabsahan data berupa triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil: 1) Integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif dalam struktur kurikulum PAI di MAN 2 Jember dirancang dan 

ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kemenag melalui KMA 

(Keputusan Menteri Agama) no. 183 dan 184 tahun 2019 dalam bentuk KI dan 

KD dan dipadukan dengan materi-materi dalam mapel rumpun PAI., 2) 

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran rumpun PAI 

di MAN 2 Jember disesuaikan dengan Kurikulum yang terdapat dalam KMA no. 

183 dan strateginya disesuaikan dengan kebutuhan materi serta tingkatan kelas 

pada peserta didik, dan 3) Evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif 

dalam pembelajaran rumpun PAI di MAN 2 Jember dilakukan melalui penilaian 

kognitif, afektif, dan psikomotor melalui Penilaian Harian, Akhir Semester dan 

Akhir Tahun.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Konteks pemahaman keagamaan dan kesadaran tentang perbedaan 

dalam agama Islam yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan (sunnatullah), 

belum terealisasikan dengan baik dalam kehidupan. Hal inilah yang 

selanjutnya memunculkan konsep keagamaan non-pluralis dan 

mengakibatkan konflik dalam beragama. Sikap eksklusif dikalangan umat 

Islam merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. 

Sikap ekslusif ini ditandai dengan beredarnya pemahaman tentang agama 

yang dianutnya adalah agama yang paling benar (mulia), sehingga 

mengganggap agama lain sesat dan tidak membawa nilai-nilai kebenaran bagi 

para pemeluknya.
1
 

Eksklusivitas dan keyakinan agama yang terlalu fanatik dapat memicu 

terjadinya konflik sosial di kalangan umat beragama. Oleh sebab itu, Islam 

inklusif hadir sebagai solusi yang dapat menghapuskan pemahaman umat 

Islam yang terlalu ekslusif.
2
 

Doktrin agama telah membuat manusia berada dalam posisi yang 

paling benar dan menghasilkan kumpulan individu yang merasa paling mulia. 

Manusia sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi 

pengikat antara manusia yang satu dengan yang lain dengan menghakimi 

                                                             
1
 M Ajib Hermawan, “Islam Inklusif Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Slta,” Jurnal 

Penelitian Agama 16, no. 2 (2015): 180, https://doi.org/10.24090/jpa.v16i2.2015.pp180-198. 
2
 Hermawan, 182. 
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sesama dan menganggap agama lain tidak membawa nilai kebenaran bagi 

para pemeluknya.
3
 

Pemahaman tentang Islam inklusif juga dijelaskan oleh Allah Swt. 

dalam Al-Qur.’an. Salah satu ayat yang dapat dijadikan pedoman pemahaman 

Islam inklusif yaitu QS. al-Mā‟idah [5]: 69 yang berbunyi:  

َصاَرٰى َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِِلًا َفََل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنَّ 

 َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُونَ 

 “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan 

orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, 

maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.”
 4
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pemeluk agama yang 

menjalankan petunjuk-petunjuk agamanya tidak akan merasa khawatir di hari 

kemudian. Kalimat ini menggambarkan bahwa terdapat potensi adanya nilai-

nilai kebenaran dalam agama lain. Dengan demikian sebagai umat Islam, 

sikap terbuka atau inklusif dalam menjalin hubungan dengan pemeluk agama 

lain sangat diperlukan. Inilah bentuk dari pandangan Islam universal yang 

sangat menghargai keragaman. 

Eksistensi agama selain Islam merupakan bagian dari lingkungan 

sosial, sehingga umat Islam dituntut untuk dapat berjalan bersama umat non 

muslim untuk menuju cita-cita hidup yang lebih baik seperti: 1) menciptakan 

tatanan sosial yang teratur, 2) membangun semangat kesatuan yang lebih baik, 

                                                             
3
 Mahfud dan Patsun, “Memahami Konsep Islam Sebagai Agama Toleran,” CENDEKIA : 

Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2020): 220, https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i2.81. 
4 Kementerian Agama RI, Syaamil Alquran (Al-quran Tajwid dan Terjemahannya), (Bandung: 

PT. Sygma Examedia Arkaleena, 2010),  
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3) menaati peraturan hukum, dan 4) menjalankan dengan baik perintah Tuhan 

berdasarkan isi kitab suci agama masing-masing.
5
 

Pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk 

menumbuh-kembangkan sikap toleransi seperti pengakuan dan apresiasi 

terhadap keragaman budaya dan agama.
6
 Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan memberikan pemahaman tentang Islam inklusif yang dituangkan 

dalam bentuk nilai-nilai toleransi dan apresiasi yang dipadukan ke dalam 

materi pembelajaran tertentu seperti Pendidikan Agama Islam. 

Nilai-nilai Islam inklusif perlu diintegrasikan ke dalam dunia 

pendidikan karena berperan sebagai sarana sosialisasi pendidikan agama yang 

pluralis. Dalam pendidikan Islam, Islam inklusif merupakan poin yang 

hendak dicapai dalam tujuan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal 

ini disebutkan pada tujuan Kurikulum yang tertulis dalam KMA atau 

Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Adapun tujuan tersebut 

berbunyi:  

“Pengembangan kurikulum PAI bertujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan 

yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta 

mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban 

dunia.”
7
 

 

Secara garis besar, tujuan tersebut selaras dengan tujuan pendidikan 

Islam yaitu membimbing, mengarahkan, serta mendidik seseorang untuk 

                                                             
5
 Mahfud dan Patsun, “Memahami Konsep Islam Sebagai Agama Toleran”, 221. 

6
 Hermawan, “Islam Inklusif Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Slta", 182.  

7
 Direktorat Jendral and Kementrian Agama Republik Indonesia, “KMA 183 Tahun 2019 

Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab,” 2019. 
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memahami dan mempelajari ajaran agama Islam dengan harapan mereka 

memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan memiliki 

kecerdasan Spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan 

akhirat.
8

 Dengan ketiga jenis kecerdasan tersebut maka realisasi Islam 

inklusif akan lebih mudah diterapkan. 

Dalam mewujudkan pendidikan Islam yang mengandung nilai-nilai 

keragaman dan kemajemukan (Bhinneka Tunggal Ika), maka perlu adanya 

sikap inklusif. Sikap inklusif merupakan sikap keterbukaan dalam 

menghargai kemajemukan yang ada di Indonesia, dan pengembangan dari 

Islam inklusif dapat melahirkan paham pluralisme.
9
  

Aktualisasi nilai-nilai Islam inklusif seperti toleransi, keragaman, dan 

pluralisme dipadukan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

menumbuhkan suatu pemahaman yang mengutamakan kebenaran bersama 

tanpa ada yang mengunggulkan satu golongan tertentu. Materi-materi dalam 

Pendidikan Agama Islam mencakup materi tentang  tata cara beribadah 

(Fikih), perilaku atau akhlak (Akidah Akhlak), dalil naqli dan dalil aqli (Al-

Qur’an Hadis), serta sejarah atau peristiwa penting dalam agama Islam 

(Sejarah Kebudayaan Islam). 

Pada umumnya, Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar telah 

mengandung paradigma atau kerangka berpikir tentang hak, kewajiban serta 

keyakinan seorang muslim terhadap agamanya baik secara tersirat maupun 

                                                             
8
 Miftahur Rohman dan Hairudin “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai 

Sosial-Kultural,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 1 (2018): 22, 

https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603. 
9
 Dian Apriani, “Konsep Pendidikan Islam Inklusif Perspekif KH Abdurrahman Wahid,” IAIN 

SALATIGA (2017), 4. 
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tersurat yang terkandung dalam materi. Ajaran tentang toleransi, keragaman, 

dan pluralitas dicantumkan dalam struktur kurikulum seperti Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, dan lainnya dengan untuk 

menghindari adanya primordialisme dalam kehidupan sosial peserta didik.   

Begitu juga dalam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 

Pemberian materi Pendidikan Agama Islam telah disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. Pada tingkat Madrasah Aliyah materi-materi Islam 

inklusif ini terdapat pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam 

diantaranya yaitu: Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember merupakan lembaga sekolah 

keagamaan tingkat menengah atas di desa Gebang Poreng Jember dan masuk 

dalam dafar madrasah yang banyak diminati. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

peserta didiknya yang berasal dari berbagai daerah bahkan berasal dari luar 

pulau.  

Seluruh warga MAN 2 Jember berasal dari latar belakang agama 

yang sama yaitu agama Islam. Walaupun berasal dari latar belakang yang 

sama, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan diantara mereka. 

Berdasarkan keterangan dari beberapa guru, walaupun warga madrasah 

berasal dari latar belakang keimanan yang sama, terdapat banyak perbedaan 

diantara mereka mengingat adanya perbedaan kelompok sosial diantara warga 

madrasah. Perbedaan tersebut terlihat pada saat proses belajar mengajar, cara 
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beribadah, dan cara pandang serta problem solving dalam menghadapi sebuah 

masalah yang berhubungan dengan materi-materi agama dan ibadah.   

Berdasarkan keterangan Wakil Kepala Kurikulum dan beberapa guru 

yang telah diwawancarai, pada proses belajar mengajar peserta didik juga 

diajarkan tentang toleransi pada pemeluk agama lain dan cara hidup 

berdampingan dengan sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama 

lain. Walaupun peserta didik di madrasah memiliki keimanan yang sama, 

tidak menutup kemungkinan mereka hidup bersama dengan pemeluk agama 

lain di lingkungan rumahnya. Peserta didik diajarkan tentang cara bersikap 

dan menghargai pemeluk agama lain dalam hal keimanan dan ibadah.  

Mengacu pada keadaan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Pembelajaran 

Rumpun Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember”. 

Alasan peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bentuk integrasi  nilai-nilai Islam inklusif  di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember khususnya pada pembelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih 

dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimana integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam struktur kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember? 
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3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam struktur 

kurikulum Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember.  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif 

dalam pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

terkait integrasi nilai-nilai Islam inklusif khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis: sebagai penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan 

nilai akademisnya serta menjadi referensi dalam berpikir dan 

penghayatan terkait integrasi nilai-nilai Islam Inklusif dalam 

pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi Madrasah: menjadi bahan referensi serta evaluasi dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 



8 

 

 

c. Bagi Masyarakat: dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan Islam berwawasan inklusif-pluralis dalam 

kehidupan sehari-hari unuk meminimalisir konflik antar agama.  

d. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember: memberikan kontribusi dalam 

menambah wawasan ilmiah para mahasiswa di lingkungan kampus 

tentang pendidikan agama berbasis Islam inklusif.  

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah berisi tentang  pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah 

agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana 

dimaksud oleh peneliti.
10

 

1. Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif  

Integrasi nilai-nilai Islam inklusif adalah sebuah inovasi dalam 

dunia pendidikan terkait perpaduan atau penyatuan nilai-nilai Islam 

inklusif seperti toleransi, apresiasi terhadap kebenaran pada entitas 

budaya atau agama selain Islam, penghilangan sikap fanatisme dalam 

agama Islam, dan penanaman paham pluralisme ke dalam struktur 

kurikulum serta materi-materi yang terkandung dalam pembelajaran 

rumpun Pendidikan Agama Islam. 

  

                                                             
10

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq 2021, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 93. 
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2. Islam Inklusif  

Islam inklusif adalah sebuah keyakinan atau pemahaman terhadap 

agama Islam yang memiliki sifat terbuka dalam menerima dan mengakui 

berbagai nilai kebenaran yang bersumber dari luar Islam. 

3. Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam adalah kegiatan 

belajar atau sebuah proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap melalui materi-materi 

yang terdapat pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, 

Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Jadi, maksud dari integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran rumpun pendidikan agama Islam adalah sebuah inovasi 

dalam dunia pendidikan terkait penyatuan atau penggabungan nilai-nilai 

Islam inklusif seperti toleransi, keragaman, dan pluralisme ke dalam 

struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam dan materi-materi dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, diantaranya; dalil naqli dan aqli 

(Al-Qur’an Hadis), perilaku atau akhlak (Akidah Akhlak), tata cara 

beribadah (Fikih), dan peristiwa atau sejarah penting dalam Islam 

(Sejarah kebudayaan Islam). 

F. Sistematikan Pembahasan  

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimualai dari bab pendahuluan hingga penutup dan berbentuk 
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deskriptif naratif.
11

 Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu 

sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, terdiri dari sub bab tentang: konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi sub bab tentang penelitian terdahulu 

dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu 

integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

Bab III Metode Penelitian, berisi pemaparan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.  

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisi pemaparan mengenai 

gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan 

temuan dalam penelitian yang dilakukan.  

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dari semua pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya serta penyampaian saran-saran bagi 

pihak yang terkait.  

                                                             
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq 2021, 93. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penulisan penelitian yang terkonsep dengan baik harus mencantumkan 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik/penelitian yang hendak 

dilakukan, selanjutnya membuat catatan ringkas. Penelitian terdahulu 

merupakan sebuah acuan bagi peneliti agar memiliki beberapa kajian yang 

akan digunakan, sehingga berguna sebagai batasan peneliti agar tidak 

memiliki kesamaan dengan karya ilmiah sebelumnya.  

Pencarian artikel ilmiah menggunakan alternatif kata kunci dilakukan 

pada beberapa database seperti Google Scholar, Sciencedirect, Garuda (Gerba 

Rujukan Digital), Moraref, Library Genesis, dan beberapa database kecil 

untuk mencari artikel ilmiah yang sejenis. Berikut ini adalah beberapa 

investigasi masa lalu yang telah didistribusikan dan terkait dengan 

pemeriksaan ini, sebagai berikut: 

1. Jurnal karya Lilik Nur Kholidah dengan judul Pola Integrasi Nilai-Nilai 

Keislaman Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Lembaga Pendidikan.
 12

 

Jurnal ini membahas tentang integrasi nilai-nilai keislaman dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada lembaga Pendidikan. 

Menurut Kholidah Pendidikan Agama Islam merupakan sarana yang 

tepat untuk digunakan sebagai pembentukan karakter peserta didik. 
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 Lilik Nur Kholidah, “Pola Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan,” Jurnal At-Ta‟dib 10, no. 2 (2015): 326–40, 

https://doi.org/10.21111/at-tadib.v10i2.459. 
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Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak 

berhenti pada pengajaran tentang dimensi transcendental saja, akan tetapi 

perkembangan Pendidikan Agama Islam di era modernisasi juga 

berfungsi sebagai penanaman sikap sosio-kultur pada peserta didik.  

Jurnal ini juga menjelaskan peran penting Pendidikan Agama Islam 

dalam konteks pelestarian konteks kultural. Pendidikan Islam diharuskan 

mempunyai sistem budaya yang mampu menggerakkan roda reformasi 

dan transformasi nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai Insaniyah.  

Pengintegrasian nilai-nilai keislaman ini dilakukan dengan 

mengorganisasikan substansi isi materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan nilai-nilai sosio-kultur sehingga terbentu nilai nilai 

keislaman yang diinginkan, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.   

2. Skripsi karya Dian Apriani dengan judul Konsep Pendidikan Islam 

Inklusif Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid. 
13

 

Skripsi ini membahas tentang sebuah upaya untuk mengupas lebih 

dalam sosok pemikir Muslim modern, yaitu  KH. Abdurrahman Wahid. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana konsep Pendidikan 

Islam Inklusif menurut KH. Abdurrahman Wahid? 2) Bagaimana 

relevansi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam 

Inklusif dengan pendidikan di era sekarang? Tujuan penelitian dalam 

skripsi ini ada dua, yaitu: 1) Mendiskripsikan konsep Pendidikan Islam 

Inklusif perspektif KH. Abdurrahman Wahid; 2) Mendiskripsikan 
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 Dian Priani, “Konsep Pendidikan Islam Inklusif Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid”, 

(Skripsi, IAIN Salatiga, 2017). 



 

 

13 

relevansi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam 

Inklusif dengan pendidikan di era sekarang.  

Jenis penelitiannya adalah Library Research. Adapun sumber data 

terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari buku atau karya-karya K.H Abdurrahman Wahid yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan data sekunder diambil dari 

literatur dan buku-buku yang bersangkutan dengan obyek pembahasan 

penulis. Metode pengumpulan data dalam karya tulis ini yaitu 

dokumentasi dan wawancara. Adapun teknis analisis data menggunakan 

metode deduktif, induktif, dan historis.   

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep 

pendidikan Islam inklusif pemikiran KH. Abdurrahman Wahid adalah 

konsep pendidikan Islam yang berwawasan multikutural dengan 

menekankan keterbukaan terhadap adanya keberagaman. Konsep ini 

diambil dari corak pemikiran Gus Dur yang inklusif yaitu plural dan 

humanisme. Dengan corak pemikiran yang plural diharapkan pendidikan 

Islam mampu membuka diri terhadap perbedaan, sehingga akan 

menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan di tengah-tengah 

masyarakat yang plural. 
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3. Skripsi karya Suvia Nisa dengan judul Toleransi Masyarakat Beda 

Agama (Studi Tentang Interaksi Sosial Umat Beragama di Krisik 

Blitar.
14

 

Skripsi ini membahas tentang sebuah daerah yang memiliki 

anggota masyarakat dengan pemeluk agama yang berbeda beda, yaiu 

daerah Krisik. Dan memiliki sebuah acara rutinan setiap tahunnya yang 

dihadiri oleh seluruh masyuarakat dengan latar belakang agama yang 

berbeda di daerah tersebut. Fokus dalam penelitian ini yaiu bagaimana 

bentuk interaksi sosial  umat beragama di daerah Krisik? Tujuannya yaitu 

mendeskripsikan bentuk interaksi sosial  umat beragama di daerah Krisik. 

Skripsi ini menggunakan pendekaan kualitatif dan penentuan 

subyekya menggunakan sampling purposive yang dilanjutkan dengan 

snowball. Menggunakan teori interaksi social (George Simmel) dan 

dimensi religious (Y Glock dan Rodney Stark). 

Penilitian ini menunjukkan bahwa toleransi dalam interaksi umat 

beragama di masyarakat dikategorikan menjadi tiga bentuk diantaranya; 

toleransi keagamaan, toleransi sosial dan toleransi ritual. Proposisi 

penilitian ini mengacu pada dimensi konsekuensial yang cenderung 

menerima dan memisahkan kegiatan sosial dengan keyakinan sehingga 

tidak mencampur adukkan pemahaman. 
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4. Jurnal karya Fita Mustafida dengan Judul Integrasi Nilai-nilai 

Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
15

 

Jurnal ini membahas tentang eksistensi   berbagai   budaya   dan   

keragaman   di   masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi  perubahan  

sistem pendidikan yang  lebih  diarahkan pada  prinsip   keterbukaan   

(inklusifisme)   dan   toleran.   Pendidikan   Agama Islam yang 

multikultural menjadi opsi dalam menumbuhkan keselarasan dan relasi  

sosial  dalam  menanamkan  nilai-nilai  multikultural  kepada  siswa.  

Atas dasar  tersebut, penelitian  ini  berupaya  untuk  mendeskripsikan    

nilai-nilai multikultural    serta    bagaimana    mengintegrasikan    nilai    

tersebut    dalam pembelajaran.   

Adapun  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Sekolah  Dasar  Taman 

Harapan  Kota  Malang  yang  dikenal  dengan  sekolah  multikultural. 

Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan jenis case  study  

research.  

Hasil penelitian   menjukkan   bahwa nilai-nilai   multikultural   

yang   tumbuh   dan berkembang  di  Sekolah  Dasar  Taman  Harapan  

Kota  Malang  antara  lain toleransi,    kebersamaan    dan    cinta    damai.    

Sedangkan    integrasi    nilai multikultural   dalam   pembelajaran   

Pendidikan Agama Islam   dilakukan   melalui   integrasi   nilai 

multikultural dalam materi, metode dan media pembelajaran yang 

berprinsip pada nilai multikultural 
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5. Skripsi karya Widya Larasati dengan judul Nilai Islam Inklusif Dalam 

Buku Akhlak Muslim Moderat Karya Irwan Kurniawan Dan 

Implementasinya Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam.
16

 

Penelitian ini membahas tentang nilai Islam inklusif dalam. Buku 

Akhlak Muslim Moderat karya Irwan Kurniawan yang cocok untuk 

dibaca peserta didik karena memiliki bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami. Buku tersebut mengajarkan bagaimana bersikap sebagai 

seorang Muslim dalam kehidupan sehari- hari. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu pertama, menemukan nilai-nilai Islam inklusif dalam buku Akhlak 

Muslim Moderat karya Irwan Kurniawan. Kedua, membuat desain 

pembelajaran PAI menggunakan buku Akhlak Muslim Moderat karya 

Irwan Kurniawan.  

Jenis penelitian ini yaitu library research. Teknik pengumpulan 

datanya yaitu teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Content Analyisis. Hasil temuan yang didapatkan dalam 

penelitian ini ada dua, yaiu:,1) Terdapat empat nilai Islam inkusif dalam 

buku Akhlak Muslim Moderat (nilai moderasi, nilai toleransi, nilai 

keseimbangan, dan nilai pluralisme, 2) Buku Akhlak Muslim Moderat 

sebagai implementasi pembelajaran PAI dapat terwujud dalam sebuah 

desain pembelajaran yaitu pada RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Buku Akhlak Muslim Moderat digunakan sebagai salah 
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Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 

2021). 



 

 

17 

satu desain pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak dilaksanakan pada 

jenjang Madrasah Aliyah kelas X. RPP yang dicontohkan yaitu RPP yang 

memuat KD 3.7 Menganalisis makna, dalil dan ciri-ciri Islam 

Wasathiyah (moderat) dan KD 4.7 Menyajikan hasil analisis tentang ciri-

ciri Islam Wasathiyah (moderat). 

Tabel 2.1 

Pemetaan Kajian Terdahulu 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Persamaan Perbedaan 

1 Lilik Nur 

Holidah, 

2015 

Integrasi Nilai-

Nilai Keislaman 

Dalam 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

pada Lembaga 

Pendidikan 

a. Jenis Penelitian 

b. Pembahasan 

integrasi sebuah 

nilai dalam 

pembelajaran 

PAI 

a. Pola dan bentuk 

nilai-nilai 

integrasi yang 

dibahas 

2 Dian 

Apriiani, 

2017 

Konsep 

Pendidikan 

Islam Inklusif 

Perspektif K.H. 

Abdurrahman 

Wahid 

a. Membahas Islam 

inklusif 

a. Jenis Penelitian  

b. Penelitian ini 

lebih fokus pada 

Islam inklusif 

dalam perspektif 

K.H. 

Abdurrahman 

Wahid 

3 Suvia Nisa, 

2019 

Toleransi 

Masyarakat 

Beda Agama 

(Studi Tentang 

Interaksi Sosial 

Umat Beragama 

di Krisik (Blitar) 

a. Penelitian ini 

lebih fokus pada 

praktek toleransi 

beragama dalam 

masyarakat 

a. Jenis Penelitian  

b. Penilitian ini 

menunjukkan 

bahwa toleransi 

dalam interaksi 

umat beragama di 

masyarakat 

dikategorikan 

menjadi tiga 

bentuk 

diantaranya; 

toleransi 

keagamaan, 

toleransi sosial 
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dan toleransi 

ritual 

4 Fita 

Mustafida, 

2020 

Integrasi Nilai-

nilai 

Multikultural 

dalam 

pembelajaran 

PAI 

a. Jenis Penelitian 

b. Pembahasan 

integrasi sebuah 

nilai dalam 

Pembelajaran 

PAI  

a. Bentuk nilai-nilai 

integrasi yang 

dibahas 

b. Lokasi penelitian 

c. Fokus penelitian 

 

5 Widya 

Larasati, 

2021 

Nilai Islam 

Inklusif Dalam 

Buku Akhlak 

Muslim Moderat 

Karya Irwan 

Kurniawan Dan 

Implementasiny

a Dalam Desain 

Pembelajaran 

PAI 

 

a. Pembahasan 

mengenai nilai 

Islam inklusif 

pada 

pembelajaran PAI 

a. Jenis penelitian 

b. Fokus penelitian  

 

Kajian dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan kajian penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada fokus dan 

metode penelitian, fokus kajian pada penelitian ini terletak pada integrasi 

nilai-nilai Islam inklusif pada rumpun pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sedangkan persamaannya terletak pada nilai-nilai Islam inklusif seperti nilai 

toleransi dan keterbukaan terhadap entitas yang berasal dari luar Islam. 

B. Kajian Teori  

1. Konsep Integrasi Nilai-nilai  

Integrasi merupakan kata yang bermakna luas, dalam bidang 

keilmuan makna integrasi yaitu menyatukan berbagai macam aspek yang 
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mempunyai warna dan sifat pada sebuah karakter dan klasifikasinya 

berdasarkan konsep, paradigma, dan unit tertentu.
17

 

Dalam kamus Cambridge intgerasi berasal dari kata integrate 

yang berarti “to mix with and join society or a group of people, often 

changing to suit their way of life, habits amd costums” dan berubah 

menjadi integration (noun) yang maknanya “racial or cultural 

integration”. Maksud dari penggalan definisi tersebut yaitu integrasi 

merupakan proses mencampurkan dan menggabungkan masyarakat atau 

sekumpulan orang untuk menyesuaikan cara hidup, kebiasan atau budaya, 

serta identitas yang naninya dapat berubah menjadi inegrasi budaya.
18

 

Secara etimologi, dalam kamus Oxford integrasi berasal dari kata 

dalam bahasa Inggris “integrate” yang berarti menggabungkan sesuatu 

ke dalam sebuah komsep atau nilai sehingga menjadi bagian dari konsep 

atau nilai tersebut.
19

 

Integrasi memiliki arti pembaruan, memadukan, menyatukan dan 

menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh 

atau bulat. Artinya, integrasi merupakan kesempurnaan atau keseluruhan 

proses di antara unsur-unsur yang berbeda.
20
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa integrasi 

merupakan sebuah proses penggabungan atau penyatuan sebuah konsep 

atau nilai dalam sebuah aspek tertentu seperti pembelajaran sehingga 

menjadi kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Proses 

pengintegrasian nilai ini nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang 

dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk 

gabungan dari estetika dalam kehidupan sosial.  

Nilai pada dasarnya merupakan sebuah kualitas atau penghargaan 

atas suatu hal, yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku seseorang 

dan dikaitkan dengan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-

hari.
21

 

Nilai memiliki beberapa bentuk, diantaranya; pemikiran, perilaku, 

dan benda. Dalam dunia filsafat nilai atau value dipakai untuk 

menunjukkan arti keberhargaan dan kebaikan dalam sebuah penilaian. 

Cecep Sumarna menyebutkan teori nilai berhubungan dengan cabang 

aksiologi, yaitu etika. Menurut pendapatnya etika mengandung tiga 

pengertian; 1) nilai-nilai atau norma moral, 2) asas atau kode etik, 3) 

ilmu tentang yang baik dan buruk.
22

 

Dalam dunia pendidikan, ilmu nilai tentang (baik dan buruk) 

umumnya diintegrasikan kedalam sebuah ilmu pengetahuan dalam 

bentuk pembelajaran. Adapun orientasi nilai yang diintegrasikan dalam 
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dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sekaligus menjawab tantangan yang muncul di 

masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perubahan dinamika 

sosial.
23

 

Integrasi nilai dalam pembelajaran merupakan sebuah proses 

bimbingan melalui panutan guru yang berorientasi pada penanaman nilai- 

nilai kehidupan seperti nilai agama, budaya, etika dan estetika guna 

menciptakan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan bagi masyarakat dan negara.
24

 

Adanya integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran diharapkan dapat 

membantu pendidik dalam menginterpretasikan sebuah nilai tertentu, 

seperti nilai-nilai Islam inklusif ke dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam guna memberi wawasan terhadap peserta didik dalam 

menanamkan sikap inklusif atau terbuka terhadap kebenaran yang berasal 

dari luar Islam. 

2. Konsep Islam Inklusif  

a. Islam Inklusif 

Agama Islam seringkali disebut sebagai agama yang penuh 

dengan rahmatan lil „alamin atau rahmat bagi alam semesta. Islam 

merupakan agama yang ajarannya penuh dengan kasih sayang serta 
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menolak adanya kekerasan, agresivitas dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Hal ini termaktub dalam Al-Qur’an QS. al-

Anbiya [21]: 107 yang berbunyi; 
25

:  

 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَلَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِميَ 

“Dan Kami tidaklah mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT mengangkat 

Nabi Muhammad SAW sebaga rasul (utusan) untuk menyebarkan 

ajaran Islam serta memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia 

baik kepada mereka yang beriman maupun tidak.  

Dalam literatur lain disebutkan definisi agama Islam melalui 

lima pilar rukun Islam. “Islam is that you witness that there is no 

god but God and that Muhammad is God‟s messenger; that you 

perform prayer; give alms; fast [the month] of Ramadan; and 

perform the hajj to the house [of God in mecca] if you are able to do 

so.”
26

 Kutipan tersebut menyebutkan definisi Islam sesuai urutan 

urgensinya yaitu: syahadat, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, 

dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.  

Secara konsepsi, Inklusif berasal dari dari kata “inclusive” 

yang oleh para ahli diartikan menjadi “sampai dengan” atau 

“termasuk”. Istilah inklusif digunakan sebagai penggambaran suatu 

sikap yang memandang sesuatu yang dimiliki oleh satu orang dapat 
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pula dimiliki oleh orang lain.  Dalam hal ini yang dijadikan inklusif 

adalah kebenaran positif dan dapat diaplikasikan untuk khalayak 

banyak yang bersumber dari seseorang, golongan, maupun agama. 

Pengertian tersebut mengacu pada inti dari arti kata inklusif 

yaitu sebuah sikap keterbukaan tentang toleransi dalam lingkup 

pluralisme. Pluralisme sendiri didefinisikan sebagai cara pandang 

disertai pendekatan apresiasif dalam menghadapi kompleksitas 

heterogen pada suatu masyarakat yang harapannya mampu 

mendorong adanya partisipasi masyarakat tersebut dalam lingkup 

kehidupan bersama.
27

 

Para penggagas dan penganut perspektif teologi pluralis 

beranggapan bahwa pluralis merupakan sebuah cara pandang yang 

toleran dan memanusiakan seluruh umat beragama. Menurut Alwi 

Shihab, pluralisme memiliki beberapa garis besar pengertian, 

diantaranya
28

:  

1) Pluralisme membutuhkan interaksi aktif masyarakat 

2) Pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. 

3) Pluralisme berbeda dengan relativisme. 

4) Pluralisme bukanlah senkretisme atau menciptakan agama baru 

yang unsurnya diambil dari setiap agama dan disatukan sebagai 

bentuk baru.  
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Dalam berkehidupan sosial di masyarakat, pluralisme sangat 

dibutuhkan sebagai salah satu sarana kontrol sosial karena pluralitas 

dapat memunculkan bibit-bibit perselisihan dalam masyarakat. 

Dengan kehadiran pluralisme akan tercipta demokrasi, toleransi, 

keterbukaan, kesetaraan serta penghargaan dalam masyarakat 

beragama.  

Pluralisme beranggapan bahwa setiap agama berisi kebenaran 

dan memberi keselamatan bagi para pemeluknya. Oleh sebab itu 

truth claim (klaim kebenaran) dalam teologi eksklusif (berkaitan 

dengan keimanan dan ibadah kepada Tuhan) adalah hal yang sah dan 

wajar guna melengkapi teologi inklusif yaitu menerima adanya nilai 

kebenaran dari agama lain.
29

 

Mahfudz Ridwan menyatakan bahwa, dasar dari pluralisme 

adalah pengakuan bahwasanya Tuhan yang menciptakan manusia 

dalam berbagai kelompok, suku, warna kulit dan agama.
30

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 13 

yang berbunyi
 31

:  
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 “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahateliti.” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Pada awalnya 

menciptakan dua orang manusia yaitu seorang laki-laki dan 

perempuan kemudian menjadikan kedua manusia tersebut saling 

menyukai, berkasih-kasihi, berkeluarga hingga beranak pinak dan 

keturunannya menyebar ke berbagai penjuru mata angin untuk 

menetap dan membentuk berbagai suku dan bangsa. Adapun harapan 

dari penciptaan tersebut yaitu agar manusia saling mengenal, 

menghormati, menyayangi, berbagi kasih sekalipun asal usulnya 

tidak sama. 

Beberapa kesalahan mendasar dalam pemikiran umat Islam
32

 

yang perlu dibenahi dan direkontruksi melalui adanya paradigma 

Islam inklusif dianaranya yaitu: 

1) Kecenderungan memperlakukan entitas muslim lain dan non-

muslim sebagai makhluk yang berbeda dengan dirinya.  

2) Kurangnya sumber-sumber kajian Islami secara teologis 

khususnya periode penyebaran Nabi Muhammad SAW. 

3) Budaya literasi yang rendah khususnya dalam membaca, 

memahami, dan mematuhi Alquran dan Sunah.  

                                                             
32
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4) Kurangnya pemahaman tentang konsep umum dari individu.  

5) Kurangnya pemahaman mengenai sifat asli dan implikasi dari 

kebebasan.  

6) Obsesi terhadap negara Islam. 

7) Munculnya sikap inferior dan superior sebagai umat Islam.  

Oleh karena itu Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat 

berperan penting dalam mewujudkan tujuan dari Islam Inklusif 

melalui materi  pendidikan, pengembangan pola pikir dan 

penyadaran umat yang harapannya dapat memberikan pemahaman 

agama yang berwawasan pluralis, multikultur dan inklusif bagi para 

peserta didik. Dengan demikian, corak pendidikan agama yang 

toleran dan inklusif dapat terwujud.
33

  

b. Nilai-nilai Islam Inklusif 

Nilai-nilai Islam inklusif merupakan sebuah gagasan dalam 

bentuk perilaku atau sikap yang terkandung dalam ajaran Islam 

seperti apresiasi atau keterbukaan pada eksistensi kebenaran yang 

berasal dari luar Islam. Dengan kata lain, sebuah gagasan dalam 

Islam yang ingin mewujudkan sikap untuk saling mengerti, saling 

memahami, dan saling memberi diantara umat beragama.
34

 

Gagasan utama dalam Islam inklusif adalah pengembangan 

paham dan kehidupan keagamaan yang memperlihatkan keluwesan, 
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toleran, dan apresiasi terhadap pluralisme keagamaan, sehingga para 

penganut berbagai aliran keagamaan atau agama-agama dapat hidup 

berdampingan secara damai (paeceful co-exixtence).
35

 

Gagasan tentang nilai Islam inklusif mengacu pada nilai-nilai 

potensial dalam agama islam yang menganandung aspek dalam 

kehidupan seperti moderasi, toleransi, keseimbangan, dan 

pluralisme.
36

 Aspek-aspek tersebut nantinya dituangkan dalam 

sebuah ilmu pengetahuan dan diintegrasikan kedalam materi-materi 

yang berkaitan dengan tata cara beribadah atau perilaku dalam 

kehidupan sosial beragama. 

Nilai-nilai Islam inklusif berupaya untuk memberikan 

keberanian pada setiap insan manusia untuk menerima dan 

mengapresiasi adanya perbedaan dalam kehidupan sosial beragama, 

sekaligus membangun kesiapan dalam mewujudkan kehidupan yang 

damai dan nyaman dikalangan umat beragama.
37

 

Dalam rumpun Pendidikan Agama Islam, sebagian materi ajar 

telah mengandung nilai-nilai islam inklusif utamanya berkaitan 

dengan aktivitas sosial manusia, toleransi kepada pemeluk agama 

lain, akhlak kepada manusia, perbuatan baik dan buruk, serta materi 

yang berkaitan dengan hukum peradilan atau pemerintahan dalam 
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Islam yang mengandung nilai-nilai perdamaian. Adapun nilai-nilai 

Islam inklusif yang dapat diketahui antara lain:  

1) Meyakini ajaran agama yang dianut dan toleran terhadap agama 

lain dalam hal hubungan kemanusiaan, bukan dalam hal ibadah 

2) Kesadaran tentang pentingnya paham pluralisme 

3) Terbuka terhadap entitas kebenaran yang berasal dari luar Islam, 

dan  

4) Menghilangkan fanatisme  

Menurut Nurcholish Madjid, toleransi merupakan persoalan 

ajaran dan kewajiban tentang pelaksanaan ajaran tersebut. 

Pelaksanaan toleransi yang kemudian memunculkan adanya tata cara 

pergaulan yang baik diantara kelompok masyarakat yang berbeda-

beda, maka hasil tersebut dapat dipahami sebagai hikmah atau 

manfaat dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Arinya hikmah 

merupakan persoalan sekunder, sedangkan toleransi merupakan 

persoalan primer yang harus dilaksanakan untuk kebutuhan 

bermasyarakat.
38

 

3. Konsep Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses atau sebuah cara ataupun 

perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang (anak didik) mau 
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belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39

 

Menurut Kunandar dalam tesis Saiful Anwar proses interaksi 

siswa dengan lingkungannya secara intens dan natural hingga 

menimbulkan perilaku positif disebut pembelajaran. Tugas utama 

seorang guru berupa pengkondisian lingkungan agar menunjang 

terjadinya percikan energi positif pada peserta didik yang 

mendorongnya ke arah lebih baik. Sedangkan menurut Djahiri dalam 

Kunandar, proses pembelajaran haruslah melibatkan potensi diri 

siswa secara menyeluruh agar memberi makna bagi diri dan 

kehidupannya (life skill).
40

 

Secara teoritis pembelajaran merupakan sistem intruksional 

yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung 

satu sama lain guna mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, 

pembelajaran tersusun atas bermacam-macam komponen,  seperti 

tujuan, bahan ajar, siswa, guru, metode ajar, situasi dan evaluasi. 

Agar tujuan tercapai maka, seluruh elemen yang ada harus 

diorganisir dan diintegrasikan sehingga menjadi kesatuan komponen 

yang baik. 
41

 

Pendidikan berkata dasar “didik” yang mendapat prefix “pe” 

dan suffix “kan” sebagai bentuk baru yang mengandung arti sebuah 
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tindakan atau perbuatan.
42

 Maksud dari tindakan atau perbuatan 

dalam hal ini berupa metode, cara, srategi, memberi atau menerima 

sebuah ilmu pengetahuan, memelihara, transfer nilai, dan sebagainya. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

merupakan sebuah pengajaran yang mencakup segala aspek baik 

ilmu pengetahuan maupun nilai. Artinya pendidikan dapat dilakukan 

dimana saja dan siapa saja. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, di 

dalam maupun di luar kelas, dan pelaku pendidikan saling memberi 

serta menerima nilai dari pengajaran yang diperoleh satu sama lain.  

Adapun definisi lain dari pendidikan yang dikutip dalam 

Dictionary of Psychology (1972) yaitu “the institutional procedures 

which are employed in accomplishing the development of knowledge, 

habits, attitudes, etc. usually the term is applied to formal institution.” 

Jadi, pendidikan merupakan sebuah kegiatan bersifat kelembagaan 

yang digunakan sebagai sarana penyempurnaan perkembangan 

individu dalam penguasaan ilmu pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan 

lain-lain. 

Sedangkan pengertian agama islam dijelaskan langsung oleh 

Allah SWT pada QS. Ali Imran [3] ayat 19 yang berbunyi
 43

: 
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 “Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih 

orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka 

memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa 

ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh, Allah sangat cepat 

perhitungannya-Nya.” 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pengertian agama Islam 

ditinjau dari kata “diin” yang memiliki banyak arti diantaranya yaitu 

ketundukan, ketaatan, perhiungan, dan balasan. Kata “diin” juga 

dapat diartikan sebagai agama. Dengan kata lain pengertian agama 

Islam ditinjau dari arti penyerahan adalah hakikat yang dietapkan 

oleh Allah Swt. dan diajarkan oleh para nabi sejak zaman Nabi 

Adam AS. Sampai Nabi Muhammad SAW.
44

  

Pendidikan Agama Islam juga dapat diartikan dari tinjauan 

penggunaan tiga istilah dalam Bahasa Arab, yaitu tarbiyyah, ta‟lim, 

dan ta‟dib. Definisi tersebut merupakan hasil Konferensi Dunia I 

tentang pendidikan Islam di Makkah pada tanggal 31 Maret sampai 8 

April 1977 yang menghasilkan keputusan bahwa Pendidikan Islam 

sangat berhubungan erat dengan istilah tarbiyyah, ta‟lim, dan ta‟dib. 

Dan setiap istilah ini mengandung pengertian bahwa fokus 

Pendidikan Agama Islam yaitu pengajaran tentang hubungan 
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manusia kepada Tuhannya, sesamanya, dan kehidupan sosial yang 

merepresentasikan jangkauan pendidikan Islam baik formal maupun 

non formal.
45

  

b. Pelaksanaan Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Pembelajaran 

PAI 

Pembelajaran merupakan bentuk kegiatan transfer nilai 

maupun ilmu pengetahuan tentang pendidikan agama Islam baik di 

dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran PAI meliputi 

pembelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan SKI. 

Implementasi pembelajaran PAI dilakukan dengan menggunakan 

beberapa strategi tertentu yang kemudian disesuaikan dengan konten 

materi dan kondisi psikologis siswa. Dick and Carey menyebutkan 

materi dan prosedur pembelajaran adalah satu paket yang akan 

digunakan untuk hasil belajar.
46

 

Adapun fungsi Islam inklusif dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam berfokus untuk membenahi konsep keagamaan yang 

selama ini cenderung membenarkan agama sendiri dan menolak 

kebenaran dari agama lain. Konsep iman-kafir, muslim non-muslim, 

dan truth claim yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang 

masyarakat pada agama lain perlu dibongkar agar umat tidak 

beranggapan bahwa agama lain merupakan agama yang salah dan 
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bukan jalan memperoleh keselamatan. Jika hal ini terjadi maka dapat 

dipastikan akan muncul konflik dan merusak harmonisasi dalam 

beragama karena hilangnya sikap saling menghargai antar umat 

beragama.
47

 

Pada pelaksanaannya, selain peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya juga perlu memahami arti dari Islam inklusif 

guna menghindari kesalah pahaman dalam penyampaian materi 

maupun sosialisasi dalam proses belajar mengajar. Menurut Ahmad 

Asroni, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan pendidik yang berwawasan inklusif-mulikultural, 

yaitu dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti training, 

workshop, seminar, yang berwawasan multikultural serta 

menyelenggarakan dialog agama dengan pendidik agama, pemuka 

masyarakat, atau umat beragama lainnya.
48

 

c. Evaluasi Pembelajaran berbasis Nilai-nilai Islam Inklusif 

Penilaian keseluruhan program pendidikan mulai perencanaan 

suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum, pengadaan, 

peningkatan kemampuan pendidik, manajemen pendidikan, dan 

reformasi pendidikan secara keseluruhan adalah inti dari evaluasi 
49

  

Istilah evaluasi dalam dunia pendidikan memiliki banyak 

sebutan sesuai dengan tujuannya yaiu sebagai alat ukur suatu 
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keberhasilan. Beberapa istilah yang sering kita jumpai yang 

berhubungan dengan evaluasi yaitu: tes, pengukuran, dan asesmen.  

Secara sederhana evaluasi kurikulum ditujukan untuk 

memeriksa tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan dalam 

pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum berujuan untuk 

memeriksa dan meninjau kinerja kurikulum secara keseluruhan 

melalui berbagai kriteria. Adapun indikator kinerja evaluasi 

diantaranya yaitu efektivitas, relevansi, efisiensi, serta kelayakan 

program kurikulum.
50

 

Terdapat suatu keterkaitan antara evaluasi pendidikan dengan 

pendidikan Islam, berarti evaluasi ditujukan untuk menentukan taraf 

kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam yang 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan 

kemajuan siswa. Pada setiap tahap atau unit pembelajaran yang 

didasarkan pada kriteria keberhasilan tertentu (tingkat ketuntasan 

bekajar), hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan siswa yang boleh melanjutkan ke materi selanjutnya dan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan menapatkan perbaikan 

(remidi). 
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Dalam proses evaluasi tentunya terdapat prinsip dalam proses 

pelaksanaanya. Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam 

evaluasi diantaranya yaitu
51

:  

1) Valid, artinya evaluasi harus diukur menggunakan alat tes yang 

terpercaya. 

2) Mendidik, artinya evaluasi harus memberikan sumbangan posiif 

terhadap pencapaian belajar peserta didik.  

3) Berorientasi pada kompetensi, artinya evaluasi harus menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi penilaian 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak. 

4) Adil dan objekif, artinya evaluasi harus mempertimbangkan rasa 

keadilan dan objektivitas terhadap semua pesera didik tanpa 

membedakan atau rasisme.  

5) Terbuka, artinya kriteria evaluasi harus jelas dan terbuka bagi 

semua pihak sehingga tidak merugikan satu sama lain.  

6) Berkesinambungan, arinya evaluasi dilakukan secara berencana, 

bertahap dan terus menerus dari waktu ke waktu. 

7) Menyeluruh, artinya evaluasi dilakukan dengan berbagai teknik 

dan prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil 

belajar peserta didik. 
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8) Bermakna, artinya evaluasi hendaknya memiliki makna yang 

signifikan dan berguna bagi semua pihak.  

Dari deskripsi mengenai prinsip-prinsip evaluasi tersebut dapat 

kita simpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi harus dilakukan sesuai 

dengan prosedur, pasalnya kegiatan evaluasi merupakan kegiatan 

yang menentukan keberhasilan dari sebuah pembelajaran atau 

kurikulum.  

Adapun ciri-ciri evaluasi yang baik dalam dunia pendidikan 

yaitu dilakukan secara tidak langsung, menggunakan ukuran 

kuantiatif, menggunakan satuan yang tetap, bersifa relatif, dan 

terhindar dari kesalahan. Pelaksanaan evaluasi juga dikembangkan 

melalui instrumen asesmen yang dibagi menjadi dua jenis yaitu 

bentuk tes dan non tes. Bentuk tes dibagi menjadi: 1) tes tertulis, 2) 

tes unjuk kerja, 3) tes lisan. Sedangkan non tes dibagi menjadi: 1) 

observasi, 2) skala sikap, 3) angket, dan 4) wawancara. 
52
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah jenis metode penelitian dimana peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposive 

dan snowball, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi 

(gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitiannya lebih condong pada penekanan makna.
53

 

Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research). Field reasearch adalah penelitian mendalam 

mengenai unit sosial tertentu dan hasilnya berupa gambaran lengkap yang 

terorganisasi secara baik tentang unit tersebut. Tujuan dari penelitian jenis ini 

adalah untuk mempelajari latar belakang atau interaksi lingkungan sesuai unit 

sosial; individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara intensif.
54

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu MAN 2 Jember, sebuah  

lembaga pendidikan keagamaan pada tingkat sekolah menengah atas yang 

berada di daerah Gebang Poreng kabupaten Jember.  

Adapun alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di MAN 2 

Jember yaitu karena madrasah ini merupakan lembaga pendidikan keagamaan 
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yang bersifat homogen, arinya latar belakang warga sekolah sama. Dan 

peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pada sekolah yang bersifat 

homogen diajarkan tentang Islam inklusif dalam proses pembelajarannya.  

C. Subyek Penelitian  

Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini 

misalnya subyek atau sampel dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objeksituasi sosial yang 

diteliti.
55

 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subyek penelitian berdasarkan 

pertimbangan seperti; wakil kepala kurikulum, guru rumpun PAI yang 

mengajar dua kelas atau lebih dan siswa yang menjadi koordinaator kelas dan 

sekretaris kelas. Adapun subjek-subjek penelitian atau informan yang dipilih 

dan terlibat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wakil Kepala Kurikulum: Nur Hidayat, S. Pd. 

2. Guru PAI, diantaranya: 

a. Inayah Rohmatillah, S. H. I. selaku guru Fikih. 

b. Hikmah Islamiyah, S. Pd. selaku guru Akidah Akhlak. 

c. A. Mahdi, S. Pd. I.  selaku guru Fikih. 

d. Moh. Hosen, S. Pd. selaku guru Al-Qur’an Hadis. 

e. Drs. Syamsul Arif selaku guru SKI. 
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3. Siswa MAN 2 Jember Kelas kordinator, sekretaris, anggota dari kelas  

1) XI IPA 2: Atar selaku koordinator dan Ulfi selaku  

2) XII IPS 1: Ardina, Shinta, dan Desi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, diantaranya yaitu; 

1. Observasi  

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif. 

Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
56

  

Observasi pada penelitian ini dilakukan di dalam kelas pada saat 

pembelajaran PAI berlangsung. 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran PAI, baik pelaksanaan 

kegiatan maupun pelaksanaan evaluasinya. Adapun data yang diperoleh 

dalam teknik observasi ini diantaranya; proses pembelajaran PAI di dalam 

kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan teman kelas, 

proses evaluasi pembelajaran secara langsung, metode pembelajaran, serta 

sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi. 
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2. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai 

pelengkap observasi partisipasi pasif guna memperoleh sumber data yang 

lebih mendalam. Dan wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

semiterstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka sehingga pihak yang diwawancarai juga 

diminta pendapat serta ide-idenya.
57

 

Melalui teknik wawancara semiterstruktur ini diperoleh data 

mengenai struktur, pelaksanaan, serta evaluasi mengenai integrasi nilai-

nilai Islam inklusif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. 

Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu.
58

 Dalam penelitian ini dokumen digunakan sebagai 

pelengkap dua teknik sebelumnya guna mendapatkan sumber data yang 

lebih akurat dan untuk melengkapi data-data yang dianggap kurang. 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan utuk menggali 

informasi tentang materi-materi yang mengandung nilai-nilai Islam 

inklusif dalam pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam. Selain itu 

juga untuk mengambil gambar serta mengkaji kurikulum terkait untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam.  
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E. Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles-

Huberman dan Saldana, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung di lapangan secara terus menerus sampai tuntas. Berikut 

langkah-langkah teknik analisis data model Miles-Huberman dan Saldana
59

: 

1. Data Condensation yaitu proses memilih, menfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan/atau mengubah data yang muncul dalam seluruh isi 

catatan lapangan yang sudah ditulis, transkip wawancara, dokumen, dan 

bahan empiris lainnya. Kondensasi membuat data menjadi lebih kuat. 

2. Data Display yaitu mengorganisasikan atau mengkategorikan serta 

menyusun secara ringkas data yang diperoleh agar mudah dipahami dan 

memungkinkan untuk melakukan langkah selanjutnya. 

3. Drawing and Verifying Conclusion merupakan langkah terakhir dengan 

cara interpretasi atau menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh 

sehingga rumusan masalah dapat terjawab sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai kemudian melakukan verifikasi sebagai buki bahwa data tersebut 

sesuai dengan kenyatan empiris di lapangan.  

F. Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
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Triangulasi teknik berarti peneliti menggunaan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.60 

G. Tahap-tahap Penelitian  

1. Tahap Pra Lapangan 

Merupakan tahapan awal dalam penelitian yaitu menentukan obyek 

penelitian pada awal bulan Januari 2021. Dilanjutkan dengan pengajuan 

judul dan latar belakang penelitian pada tanggal akhir Januari hingga 

pertengahan Februari. Dilanjutkan dengan pembuatan matriks proposal 

penelitian pada bulan Maret. Pada tanggal 30 Maret dilakukan ujian 

seminar proposal secara online melalui zoom meeting. 

Penentuan lokasi dan pengecekan lokasi pra lapangan dilakukan 

pada bulan April. Dan penelitian serta observasi pertama dilakukan pada 

bulan Juni hingga Juli 2021. Dan observasi kedua dilakukan pada bulan 

Mei 2022.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Merupakan tahapan penelitian yang mencakup kegiatan awal terjun 

langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data-data 

yang akan ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik observasi, 

wawancara, dam dokumentasi sesuai dengan ijin penelitian selama 21 

hari, observasi awal 14 hari dan observasi kedua selama 7 hari. 
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3. Tahap Analisis Data  

Merupakan tahapan dari proses penelitian. Pada tahapan ini 

dilakukan  pengolahan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber 

saat penelitian. Kemudian ditetapkan kesimpulan yang nantinya 

dicantumkan dalam laporan hasil penelitian.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

a. Masa Perintisan  

Pada tanggal 27 Desember 1950, Menteri Agama RI yang saat 

itu dijabat oleh KH. Muhammad Dahlan mendirikan sekolah yang 

diberi nama Pendidikan Guru Agama Negeri Jember (PGAN Jember) 

berdasarkan SK Menag nomor: 195/A/C.9/1950. PGAN Jember 

meminjam gedung SMI (Sekolah Menengah Islam) Jalan KH. Siddiq 

nomor 200, Talangsari, Jember sebagai tempat menempuh pendidikan. 

b. Masa Perkembangan  

Pada tahun 1951 PGAN diubah namanya menjadi PGAPN 

(Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri) dan berpindah tempat 

belajar ke SMPN 1 Jember (Jl. Kartini) sampai tahun 1954. 

Selanjutnya berpindah lokasi belajar ke SGB (Sekolah Guru Bawah 

Negeri, Jalan Kartini) sekarang SMK 4 Jember, mulai tahun 1954 

sampai medio 1956. 

Tahun 1956 PGAPN mengalami pemindahan lokasi belajar 

kembali yakni menggunakan gedung milik STN (Sekolah Teknik 

Negeri) Kreongan, dekat dengan Rumah Sakit Paru, yang sekarang 

menjadi SMPN 10 Jember. Jam belajar PGAPN dimulai sore hari 
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karena pada pagi hari diisi oleh siswa STN. Lokasi ini digunakan 

sampai tahun 1959. 

Pada tahun 1959 PGAPN telah memiliki gedung sendiri yang 

ditempati hingga sekarang, berlokasi di Jalan KH. Agus Salim yang 

selanjutnya jalan ini berubah nama menjadi Jalan Manggar Jember di 

tahun 1978. 

Tahun 1960 PGAPN mengalami perubahan nama seperti awal 

pendirian yaitu PGAN dengan masa belajar 4 tahun. Di tahun Pelajaran 

1964/1965 terjadi penambahan masa belajar siswa PGAN Jember yang 

semula 4 tahun menjadi 6 tahun atas dasar SK Menag nomor 19 Tahun 

1959. Sehingga lulusan PGAN Jember dengan masa belajar 4 tahun 

tidak perlu melanjutkan ke Malang untuk menambah masa belajarnya 

karena dapat dilakukan di Jember. 

Keluarnya SK Menag nomor 19 tahun 1978 menjadi langkah 

perombakan besar-besaran masa belajar sekaligus menandai 

penyerataan kelas baru bagi siswa PGAN Jember dari lama masa 

belajar 6 tahun menjadi 3 tahun. Sehingga siswa yang masih kelas I, II 

dan III bersekolah di MTsN 2 Jember, sedangkan siswa yang sudah 

menempuh kelas IV, V dan VI beralih menjadi kelas I, II dan Kelas III 

PGAN Jember. 

Kemudian pada tahun 1992 PGAN ditetapkan namanya 

menjadi MAN 2 Jember (atas dasar SK Menag Nomor 42 Tahun 1992 

tanggal 27 Januari 1992), hingga saat ini. SK Menag nomor 42/1992 
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menjadi tonggak awal dimulainya MAN sebagai bagian dari sistem 

pendidikan di Indonesia. 

2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

Adapun visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri 2 jember adalah 

sebagai berikut
61

:  

a. Visi Madrasah  

Terwujudnya Madrasah Berkualitas, Kompetitif Secara Global dan 

Berwawasan Lingkungan. Adapun indikator Visi MAN 2 Jember 

adalah sebagai berikut : 

1) Madrasah Berkualitas: madrasah mampu memberikan 

pelayanan prima pada bidang akademik maupun non akademik. 

2) Kompetetif Secara Global: memiliki kemampuan dan daya 

saing tingkat regional, nasional dan internasional dan 

menguasai teknologi menyongsong revolusi industri 4.0 dan 

revolusi industri 5.0 dengan tidak meninggalkan Aqidah 

(Alquran dan Hadits) 

3) Berwawasan Lingkungan : Terwujudnya penerapan nilai-nilai 

budaya yang sehat, perilaku sikap hidup bersih, sehat dan cinta 

lingkungan. 

b. Misi Madrasah  

1) Madrasah Berkualitas 

a) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 
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b) Meningkatkan kualitas pendidik 

c) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan 

d) Meningkatkan kualitas layanan program ekstrakurikuler 

2) Kompetitif Secara Global 

3) Berwawasan Lingkungan  

B. Penyajian dan Analisis Data  

Sub bab ini ditujukan untuk membahas hasil pengumpulan data terkait 

dengan fokus yang diambil dalam penelitian. Data yang diperoleh selama 

penelitian disajikan sekaligus dianalisis sesuai dengan fokus yang ada. 

Berikut hasil paparan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terkait integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran 

rumpun Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember:  

1. Integrasi Nilai-Nilai Islam Inklusif dalam Struktur Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Secara umum integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Sruktur 

kurikulum Pendidikan Agama Islam diatur secara langsung oleh 

pemerintah pusat yaitu Kementrian Agama Indonesia. Penetapan ini 

bersifat mutlak dan disahkan secara langsung oleh Direktur Jendral dan 

Menteri Agama Indonesia. 

Struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ditetapkan oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia dituangkan dalam bentuk 

dokumen Ketetapan Menteri Agama (KMA) nomor 183 dan 184 tahun 

2019.  
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Pada KMA nomor 183 berisi tentang kompetensi yang harus 

diajarkan pada siswa berupa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliyah. Sedangkan KMA nomor 184 mengatur tentang sruktur 

(urutan) kurikulum Pendidikan Agama Islam yang terbagi dalam 4 mata 

pelajaran yakni Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam.  

Pengintegrasian nilai-nilai Islam inklusif terdapat dalam KMA no. 

183 pada beberapa KI dan KD yang mengandung muatan tentang toleransi, 

keragaman, dan pluralitas. Sehingga bagi madrasah yang menggunkan 

KMA no. 183 sebagai pedoman implementasi Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab akan mengembangkan isi dari struktur 

kurikulum tersebut berdasarkan materi-materi yang terdapat pada buku 

Paket yang telah diedarkan oleh Kementerian Agama Indonesia.  

Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Kurikulum MAN 2 Jember, 

Bapak Nur Hidayat, S. Pd. sebagai berikut:  

“Dalam KMA ada materi tentang Islam inklusif atau yang lebih 

dikenal dengan Islam pluralis ya, jadi strukturnya juga hampir sama 

seperti Kurikulum pada Sekolah umum seperti SMA hanya saja 

dalam KMA materi pelajaran PAI dipecah menjadi rumpun PAI. 

Saya sebagai WAKA Kurikulum bergerak di KMA 184, dan untuk 

konten atau isi materi yang berhubungan dengan KI dan KD terdapat 

pada KMA no. 183 tahun 2019 yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk pelaksanaan 

pembelajaran seperti pelaksanaan materi yang terintegrasi dengan 

Islam inklusif disesuaikan dengan materi dan guru ajar masing-

masing termasuk pengembangan materi maupun strategi dan metode 

yang digunakan.”
62
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Berdasarkan keterangan tersebut dari Bapak Nur Hidayat dapat 

diketahui bahwa integrase nilai-nilai Islam inklusif dalam struktur 

Kurikulum Pendidikan Agama Islan dan Bahasa Arab telah diatur secara 

langsung oleh Pusat (Kemenag). MAN 2 Jember menggunakan KMA 

tersebut sebagai pedoman implementasi kurikulum di lembaga madrasah 

dengan cara mengembangkan struktur materi tersebut sesuai dengan 

materi-materi yang ada pada buku PAKET edaran Kemenag.  

Integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam struktur kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dapat dijumpai pada KI dan KD yang memuat 

nilai-nilai seperti toleransi, keragama, keterbukaan, dan pluralitas. Paparan 

kompetensi dasar yang memuat nila-nilai Islam inklusif dapat dilihat pada 

bagian lampiran dalam skripsi ini.  

Representasi struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam yang  

diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam inklusif di MAN 2 Jember juga 

dikonfirmasi oleh beberapa guru rumpun PAI seperti Bu Inayah 

Rohmatillah, S. Pd. I., beliau mengungkapkan, “Struktur Kurikulum dan 

materi tentang nilai-nilai Islam inklusif dalam mapel Fikih terdapat pada 

KMA 183 dan bisa dibilang hanya sedikit mengingat mayoritas materi 

fikih membahas tentang tata cara beribadah.”
63

 

Keterangan lain tentang sruktur kurikulum Pendidikan Agama Islam 

yang diinegrasikan dengan nilai-nilai Islam inklusif juga dijelaskan oleh 

guru Akidah Akhlak yaitu Bu Himah Islamiyah, S. Pd. I., beliau 

                                                             
63 Inayah Rohmatillah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Juni 2021. 
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mengungkapkan, “Untuk struktur kurikulum dan materi, kami mengacu 

pada KMA terbitan pemerintah yaitu KMA 183, disana terdapat KD dan 

KI yang sudah di rumuskan sehingga kami mengacu pada KMA 

tersebut.”
64

 

Pak Hosen, selaku guru Al-Quran Hadis juga menegaskan perihal 

strukur kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan 

pembelajaran PAI, khususnya materi tentang Islam inklusif, berikut 

pemaparan beliau mengenai struktur kurikulum
65

: 

“Untuk sruktur kurikulum dalam pembelajaran, kami para guru PAI 

mengacu pada KMA terbaru yaitu KMA no.183 tahun 2019. Dalam 

KMA tersebut terdapat penjabaran tentang KI dan KD yang nantinya 

digunakan dalam pembelajaran PAI. Untuk KI dan KD tentang Islam 

inklusif kebanyakan ada di kelas XI.”  

 

Dalam penjelasan lain mengenai Pak Syamsul selaku guru SKI juga 

menambahkan beberapa keterangan yang senada dengan keteranga guru-

guru lainya sebagai berikut
66

: 

“Mengenai struktur, biasanya sangat berkaitan dengan konten atau 

materi. Jadi, kami seganap guru PAI menyesuaikan dengan apa yang 

tertera pada KMA 183 dan 184. Tapi secara lebih spesifik mengacu 

pada KMA 183. Pada KMA tersebut sudah dirumuskan mengenai 

struktur KI, KD, serta standar kompetensi pada setiap jenjang, jadi 

kami tinggal mengembangkan sesuai dengan materi pada buku paket 

dengan menggunakan metode atupun strategi pembelajaran yang 

sesuai.” 

 

Dari beberapa pemaparan dan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa integrasi nilai-

nilai Islam inklusif dalam sruktur kurikulum Pendidikan Agama Islam 

                                                             
64 Hikmah Islamiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
65 Moh. Hosen, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
66 Syamsul Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2021. 
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dirumuskan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dalam bentuk 

KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Selanjutnya MAN 2 Jember sebagai 

institusi Pendidikan dibawah Kementrian Agama mengembangkan 

Keputusan Menteri Agama no 183-184 sebagai acuan kurikulum dalam 

menjalankan proses pendidikannya.  

KMA nomor 183 berisi sruktur kurikulum seperti KI dan KD yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan pengembangan dan pengintegrasian 

nilai-nilai Islam inklusif oleh MAN 2 Jember. Sedangkan KMA nomor 

184 merupakan pedoman implementasi struktur kurikulum Pendidikan 

Agama Islam.  

2. Pelaksanaan Integrasi Nilai-Nilai Islam Inklusif dalam Pembelajaran 

Rumpun Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember   

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran 

rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember dapat dilihat pada 

proses pembelajaran selama di kelas maupun di luar kelas.   

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dilakukan dengan 

cara memadukan atau menyatukan strukur kurikulum Pendidikan Agama 

Islam seperi KI dan KD dalam KMA nomor 183 tahun 2019 dengan 

materi-materi pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih 

dan Sejarah Kebudayaan Islam.  

KI dan KD yang memuat nilai-nilai Islam inklusif seperti toleransi, 

keterbukaan, keragaman, dan pluralisme dalam KMA no. 183 dipadukan 
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dengan materi-materi tentang ibadah, Al-Qur’an dan Hadis, akidah atau 

perilaku, serta pmateri peristiwa aa sejarah penting dalam Islam yang 

terdapat dalam buku paket edaran kemenag diantara buku paket Al-Qur’an 

Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam.  

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran 

dilakukan oleh tim Kurikulum dan guru-guru PAI yang ada di MAN 2 

Jember. Tim kurikulum merumuskan proses implementasinya, selanjutnya 

pelaksanaan dalam pembelajaran dilakukan oleh guru dan peserta didik.  

Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan materi 

yang mengandung muatan toleransi, keterbukaan, keragaman, dan 

pluralisme dengan materi-materi yang sejenis dalam mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Selanjutnya guru mengaitkan maeri-materi tersebut dengan fakta 

kehidupan yang biasa dijumpai peserta didik dalam kehidupan sosial.  

Pelaksanaan integrase ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala 

Kurikulum MAN 2 Jember sebagai berikut: 

“Peserta didik kan heterogen, madzhab berbeda, jadi sekolah hanya 

memberi gambaran dan memberikan semua bentuk pengetahuan, 

perumpamaannya mereka seakan diberi beberapa warna dan mereka 

tinggal memilih, sehingga mereka memilih sesuai basic dan kami 

tidak intoleran artinya tidak memaksakan satu warna untuk 

menghindari adanya konflik. Untuk metodenya kami fokuskan pada 

ranah kognitif, melalui gambaran tentang beberapa kitab, diberi 

pemahaman bahwa semua agama itu membawa nilai  kebenaram 

bagi setiap pemeluknya, khususnya dalam hal ibadah, jadi peserta 

didik memilih sesuai pemahaman mereka.”
67

 

                                                             
67 Nur Hidayat, diwawancarai oleh oleh Penulis, Jember, 17 Juni 2021. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran dilakukan oleh guru 

dengan cara memberikan pemahaman tentang fakta dalam kehidupan 

sosial dengan berpedoman pada beberapa kitab terkait khususnya dalam 

hal peribadatan. Walaupun latar keyakinan peserta didik di MAN 2 Jember 

bersifat homogen, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan 

pandangan dalam menilai sebuah permasalahan. Peserta didik diberi 

pemahaman tentang bagaimana cara bersikap dan menanamkan sikap 

toleransi, keterbukaan atau apresiasi terhadap kebenaran yang berasal dari 

luar lingkungannya, keragaman dalam kehidupan sosial beragama, dan 

pluralitas kemajemukan.  

Pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis materi dan tingkat 

psikologi siswa artinya disesuaikan dengan jenjang kelas pesera didik. 

Untuk strategi dan meode yang dilakukan juga disesuaikan dengan 

kebutuhan materi. Hal ini dikonfirmasi oleh guru Fikih, Bu Inayah sebagai 

berikut: 

“Untuk pelaksanaan dalam strategi pembelajaran mengenai materi 

nila-nilai Islam inklusif ini khususnya di mapel fikih, biasanya saya 

menggunakan metode ceramah, karena fikih perlu penjelasan, perlu 

adanya cerita maupun ceramah agar peserta didik mengerti. Selain 

itu karena fikih merupakan pelajaran amaliyah. Disamping itu saya 

juga sering menggunakan metode diskusi kelompok, jigsaw, atau 

membuat pertanyaan untuk dijawab oleh teman sekelasnya.”  

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil observasi pada 

tanggal 20 Mei 2022. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan inegrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran di 

dalam kelas secara langsung. Pelaksanaan pembelajairan ini dilakukan di 
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dalam ruang perpustakaan. Tema pada hari itu adalah tentang Hukum 

Waris dan Wasiat mata pelajaran Fikih.
68

 

Pada bab ini, Bu Inayah selaku guru pengampu mapel Fikih 

menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok kecil. Metode 

ceramah digunakan untuk menjelaskan materi terkait sebelum nantinya 

dilakukan tanya jawab interaktif dengan siswa ditengah penyampaian 

materi. Menurut Bu Inayah hal ini dapat mendorong siswa untuk 

senantiasa mendengarkan penjelasan sehingga pada saat guru memberikan 

pertanyaan ditengah penjelasan materi, mereka mampu menjawab.  

Pertanyaan yang dilontarkan merupakan bentuk stimulus yang diberikan 

guru sehingga siswa dapat memberikan feedback yang sesuai dengan 

materi. Dengan demikian guru mampu mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa dalam materi terkait yang sedang dipelajari.  

Pada materi ini, guru mengintegrasikan nilai-nilai Islam inklusif ke 

dalam materi dengan mengaitkan materi tentang hukum waris dan wasiat 

dengan peristiwa atau problematika yang ada di lingkungan masyarakat. 

Dalam materi ini dijelaskan tentang bagaimana Islam mengatur pembagian 

harta warisan dan bagaimana Islam menyikapi dan mengatur wasiat dan 

bagaimana jika hukum waris dan wasiat ini diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat yang heterogen.   

Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, materi-materi yang 

mengandung Islam inklusif jauh lebih banyak. Hal ini dapat dibuktikan 
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 Observasi di MAN 2 Jember, 20 Mei 2022.  
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dengan melihat KMA no. 183 tahun 2019 dalam struktur KI dan KD nya. 

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi dan metode yang 

disesuaikan dengan kebutuhan materi. Hal ini dikonfirmasi oleh Bu 

Hikmah selaku guru Akidah Akhlak
69

: 

“Dalam hal pembelajaran disesesuaikan dengan kurikulum yang ada. 

Model pembelajaran pada setiap pertemuan menggunakan beberapa 

strategi yang berbeda setiap minggunya kemudian dilakukan 

penilaian secara bersama, biasanya melakukan tanya jawab ditengah 

pembelajaran maupun di akhir. Jadi strategi penerapannya melalui 

berbagai metode kemudian disisipkan pertanyaan sehingga 

merangsang respon peserta didik dalam memahami integrai nilai-

nilai Islam inklusif dalam materi yang sedang dibahas.”  

 

Pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis juga terdapat materi-materi 

yang mengandung nilai-nilai Islam inklusif. Pelaksanaannya dilakukan 

dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan materi dan kelas. Hal ini 

dilakukan karena tidak semua materi dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis mengandung materi Islam inklusif. Berikut keterangan Bapak Moh. 

Hosen, S. Pd
70

.: 

“Untuk strategi pelaksanaan Islam Inklusif pada mapel Alquran 

Hadis saya menggunakan beberapa metode khusus karena tidak 

semua materi mengandung ajaran tentang toleransi. Jadi, biasanya 

metode yang saya gunakan yaitu dengan ceramah atau tanya jawab.” 

 

Kemudian pada mata pelajaran SKI, kebanyakan materi 

mengandung kajian entang kisah-kisah atau risalah dalam agama Islam. 

Akan tetapi nilai-nilai Islam inklusif tetap di integrasikan dalam 

pembelajaran, seperti mengaitkan peristiwa-peristiwa dalam dunia Islam di 

                                                             
69 Hikmah Islamiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
70 Moh. Hosen, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
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masa nabi dengan nilai-nilai Islam inklusif. Bapak Drs. Syamsul Arif 

selaku guru mata pelajaran SKI mengungkapkan tentang pelaksanaan 

pembelajaran SKI yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam inklusif 

sebagai berikut
71

: 

“Dalam pelaksanaan kurikulum tentang Islam inklusif khususnya 

dalam pembelajaran, kami menggunakan strategi pembelajaran pada 

umumnya. Mengingat SKI adalah mata pelajaran yang memuat 

sejarah maka sebagian besar dari kami menggunakan metode 

ceramah dan menyesuaikan dengan konten materi.”  

 

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif ini ditujukan unuk 

siswa-siswi MAN 2 Jember. Ulfi, selaku siswi kelas XI MAN 2 

memberikan keterangan sebagai berikut
72

: 

“Kalau pelajaran yang berkaitan dengan toleransi itu biasanya ada 

di materi yang berkaitan dengan begiatan sosial kak atau 

hubungan dengan sesama manusia. Materi seperti itu ada di mapel 

akidah akhlak, Al-Qur’an Hadis, dan Fikih kak. Sebagian besar 

pembelajarannya dilakukan di dalam kelas dan di perpustakaan, 

kalua ada yang berkaian dengan ibadah biasanya di masjid.” 

 

Keterangan dari Ulfi tersebu senada dengan keterangan yang 

diungkapkan oleh Atar siswa kelas XI MAN 2 Jember sebagai berikut
73

: 

“Dalam pembelajaran PAI beberapa materi yang mengandung 

nilai toleransi itu biasanya ada di mapel akidah akhlak dannAl-

Qur’an Hadis, kadang dan Fikih dan SKI juga ada kak. Kalau 

pelaksanaan pembelajarannya biasa dilakukan di dalam kelas dan 

biasanya dilakukan dengan diskusi kelompok atau tanya jawab 

kak.”  

 

Keterangan dari kedua peserta didik ini dikonfirmasi oleh  

keterangan dari peserta didik lain yang telah diwawancarai, sebagian dari 

mereka hanya menambahkan tentang proses pelaksanaan pembelajaran 

                                                             
71

 Syamsul Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2021. 
72

 Ulfi, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 Mei 2022. 
73 Atar, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 Mei 2022. 
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lebih sering dilakukan di dalam kelas. Dan untuk pembelajaran materi 

yang mengandung nilai-nilai toleransi, keterbukaan dan kemajemukan 

sering kali dilakukan di dalam kelas dan dikaitkan langsung dengan 

peristiwa atau fakta dalam kehidupan sosial beragama. 

Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi diatas dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dilakukan 

dengan cara menyatukan atau memadukan muatan toleransi dalam 

kehidupan sosial beragama, keterbukaan dan apresiasi pada kebenaraan 

dari luar Islam, keragaman, serta pluralitas dengan materi-materi tata cara 

ibadah, akhlak atau perilaku, Al-Qur;an dan Hadis, serta peristiwa atau 

sejarah penting dalam agama Islam.  

Pelaksanaannya didasarkan pada struktur kurikulum dalam KMA 

no 183 tahun 2019 sesuai dengan muatan KI dan KD dalam dokumen 

tersebut, dan materi yang digunakan diambil dari Lembar kegiatan Siswa 

serta buku paket Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI edaran 

Kemenag RI. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam 

Pembelajaran PAI 

Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap 

pendidik atau guru. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari 

sebuah pembelajaran. Evaluasi juga merupakan penilaian atau asesmen 

untuk mencari informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam sebuah kurikulum.  
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Pada pelaksanaannya, kegiatan evaluasi di MAN 2 Jember 

mencakup banyak hal, salah satunya evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini 

sangat penting dilakukan untuk  mengetahui sejauh mana keberhasilan 

sebuah materi dalam pembelajaran serta untuk interpretasi informasi 

guna membuat keputusan tentang pencapaian kurikulum berdasarkan 

standar yang ditentukan.  

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI di MAN 2 Jember 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan 

evaluasi integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam kurikulum PAI juga 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang beredar di lingkungan madrasah. 

Berikut pemaparan Bapak Nur Hidaya selaku WAKA Kurikulum 

mengenai proses evaluasi
74

: 

“Evaluasi merupakan controlling. Adapun beberapa kegiatan 

controlling yang kami lakukan diantaranya: kognitif melalui ujian 

atau analisa pengetahuan meliputi PH atau penilaian harian, PAS 

atau Penilaian Akhir Semester, dan PAT yaitu Penilaian Akhir 

Tahun, kemudian penilaian dari segi psikomotor siswa yaitu 

kemampuan mempraktekan apa yang mereka pahami, dan yang 

terakhir afektif kebiasaan yaitu habits atau culture melalui 

program kesiswaan, solat dhuhur, duha berjamaah, tartil yang 

nanti menjadi pedoman penilaian, dan ada instrumen-intrumen 

yang menggunakan rumus controlling yang disesuaikan dengan 

teori pendidikan sesuai KKO. ” 

Keterangan WAKA Kurikulum tersebut dibenarkan oleh guru 

mapel Fikih, Bu Inayah sebagaimana berikut
75

: 

“Memang benar evaluasi yang kami lakukan di MAN 2 Jember 

didasarkan pada tiga aspek yaitu kognitif, psikomotor dan afektif. 

Dan jenis evaluasi di madrasah ada tiga yaitu PH, PAS, dan PAT. 

Lalu bagaimana dengan evaluasi tentang integrasi nilai-nilai Islam 

                                                             
74 Nur Hidayat, diwawancari oleh penulis, Jember, 17 Juni 2021. 
75 Inayah Rohmatillah, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2021. 
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inklusif? Cara yang kami lakukan untuk evaluasi tentang 

pemahaman seperti itu diantaranya dengan memberi satu atau dua 

soal untuk mengetahui pemahaman peserta didik ditengah 

pembelajaran. Kemudian saya juga menilai bagaimana sikap 

mereka pada sesama teman di kelas saat proses pembelajaran.” 

 

Keterangan Bu Inayah tersebut menjelaskan bahwa kegiatan 

evaluasi pembelajaran bisa dilakukan kapan saja, karena untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang integrasi nilai-nilai 

Islam inklusif dalam pembelajaran PAI. Evaluasi tidak hanya terbatas 

pada tes lisan dan tes tulis akan tetapi menilai sikap siswa dalam kelas. 

Hal ini untuk menilai seberapa paham mereka tentang bagaimana cara 

menghargai dan bertoleransi pada sesamanya.  

Evaluasi integrasi nilai-nilai Islam inklusif juga dilakukan oleh 

guru mapel rumpun PAI lainnya. Berikut keterangan dari Bu Hikmah 

selaku guru Akidah Akhlak
76

: 

“Untuk evaluasi mengenai materi tersebut biasanya dilakukan 

penilaian secara bersama, pembahasan soal bersama, lalu ulangan 

harian, evaluasi ini masuk pada PH atau Penilaian Harian dan 

dilakukan per bab. Kemudian untuk PAS dan PAT dilakukan di e-

learning melalui CBT.” 

Pada tanggal 27 Mei 2022, dilakukan observasi pada saat 

pelaksanaan PAT (Penilaian Akhir Tahun) di lingkungan MAN 2 Jember. 

Pada hari itu jadwal PAT hari pertama sesi kedua dengan jadwal mapel 

Akidah Akhlak. PAT dilaksanakan serentak dan dilakukan melalui e-

learning milik MAN 2 Jember dan penilaiannya menggunakan komputer 

(computer based test).
77

 

                                                             
76 Hikmah Islamiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
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 Observasi di MAN 2 Jember, 27 Mei 2022.  
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Pelaksanaannya dilaksanakan selama 90 menit atau 2 JP, dibagi 

menjadi beberapa sesi untuk memudahkan proses penilaian. Kegiatan 

PAT dilaksanakan di dalam lab komputer. Bagi siswa yang 

melaksanakan evaluasi di dalam kelas, mereka menggunakan smartphone 

dan laptop. PAT  merupakan bentuk penilaian pada ranah kognitif siswa 

di setiap akhir semester. Kegiatan ini diawasi oleh dua orang guru. Guru 

pertama bertugas sebagai admin dan membantu kelancaran siswa pada 

saat menggunakan e-learning, guru yang lain bertugas untuk mengawasi 

jalannya PAT dan membantu siswa dalam pengisian dafar hadir ujian. 

Adapun materi PAT mencakup seluruh materi selama 2 semester. Nilai 

yang diperoleh siswa setelah melaksanakan PAT dapat dilihat seelah 

siswa selesai menjawab seluruh pertanyaan, hal ini dilakukan agar siswa 

tahu secara langsung sejauh mana mereka memahami pembelajaran 

selama 2 semester. 
78

 

Keterangan lain mengenai evaluasi juga didapat dari penjelasan 

guru Al-Qur’an Hadis, Bapak Moh. Hosen sebagai berikut
79

: 

“Evaluasi pada materi ini biasanya kami memberi ringkasan 

materi di akhir pembelajaran, kemudian diberi soal satu atau dua 

guna melatih pemahaman peserta didik, evaluasi ini termasuk PH 

dan dilakukan per bab.”  

 

Bapak Syamsul Arif selaku guru mapel SKI juga menambahkan 

tentang pelaksanaan evaluasi tersebut sebagai berikut
80

: 

                                                             
78 Observasi di MAN 2 Jember, 27 Mei 2022.  
79 Moh. Hosen, S. Pd., diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Juni 2021. 
80 Drs. Syamsul Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Juni 2021. 
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“Mengenai materi tentang Islam Inklusif ini untuk evaluasinya 

saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

materi, jadi saya memberikan soal secara acak dan menyisipkan 

materi tersebut sehingga dapat mengetahui seberapa jauh 

pengetahuan siswa tentang materi yang bersangkutan.” 

 

Perihal pelaksanaan evaluasi, siswa MAN 2 Jember juga 

memberikan keterangan tentang bagaimana proses pelaksanaan evaluasi 

harian, tengah semester dan akhir semester yang mereka jalani selama 

pembelajaran. Salah satu siswa kelas X MAN 2 Jember mengungkapkan 

bahwa
81

: 

“Evaluasi harian biasanya kami lakukan setiap hari kak, biasanya 

kalua tidak tanya jawab ya ada semacam kuis atau ulangan harian 

setiap akhir pembahasan bab. Kalau PAS dan PAT itu ada 

jadwalnya.”   

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

tentang evaluasi pelaksanaan integrasi Islam inklusif dalam pembelajaran 

rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Jember, dapat dilihat bahwa 

evaluasinya dilakukan secara terstruktur. Ada penilaian harian (PH), 

penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT). Ketiga 

penilaian tersebut merupakan bentuk dari evaluasi yang dilakukan untuk 

semua jenis pembelajaran. Secara khusus untuk evaluasi integrasi nilai-

nilai Islam inklusif dalam pembelajaran PAI dilakukan oleh masing-

masing guru mapel dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas.  

Sebagian guru melakukan evaluasi tentang integrasi nilai-nilai 

Islam inklusif dalam pembelajaran dengan melontarkan beberapa 

pertanyaan terkait dan melakukan tes tulis. Evaluasi ini termasuk pada 
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ranah kognitif. Kemudian unuk mengetahui sikap, para guru menilai dari 

bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama teman di kelas saat 

pembelajaran. Apakah mereka mampu menerima pendapat maupu  saran 

dari teman dan memiliki rasa toleran dalam lingkungan kelas. Sedangkan 

aspek psikomotor dinilai saat kegiatan ibadah sehari-hari di lingkungan 

madrasah dan bagaimana sikat kepada warga madrasah.  

Tabel 4.1 

Hasil Temuan Penelitian  

 

No.  Fokus Penelitian  Hasil Temuan 

1 Integrasi nilai-nilai Islam inklusif 

dalam struktur Kurikulum PAI di 

MAN 2 Jember 

Integrasi nilai-nilai Islam inklusif 

dalam kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dirumuskan oleh Kementrian 

Agama Republik Indonesia dalam 

bentuk KMA nomor 183 dan 184 

tahun 2019. Selanjutnya MAN 2 

Jember sebagai institusi Pendidikan 

dibawah Kementrian Agama 

mengembangkan Keputusan Menteri 

Agama no 183 dan 184 sebagai acuan 

kurikulum dalam menjalankan proses 

pendidikannya.  

2 Pelaksanaan integrasi nilai-nilai 

Islam inklusif dalam rumpun 

pembelajaran PAI di MAN 2 

Jember 

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif dalam Pembelajaran dilakukan 

dengan cara menyatukan atau 

memadukan muatan toleransi dalam 

kehidupan sosial beragama, 

keterbukaan dan apresiasi pada 

kebenaraan dari luar Islam, 

keragaman, serta pluralitas dengan 

materi-materi tata cara ibadah, akhlak 

atau perilaku, Al-Qur;an dan Hadis, 

serta peristiwa atau sejarah penting 

dalam agama Islam. Pelaksanaannya 

didasarkan pada struktur kurikulum 

dalam KMA no 183  tahun 2019 

sesuai dengan muatan KI dan KD 

dalam dokumen tersebut, dan materi 

yang digunakan diambil dari Lembar 

kegiatan siswa serta buku paket Al-
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Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, 

dan SKI edaran Kemenag RI. 

3 pelaksanaan evaluasi integrasi 

nilai-nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran rumpun PAI di 

MAN 2 Jember  

Pelaksanaan evaluasi integrasi nilai-

nilai Islam inklusif dalam 

pembelajaran PAI dilakukan dengan 

berbagai metode, diantaranya 

penilaian harian, penilaian akhir 

semester dan penilaian akhir tahun. 

Evaluasi juga dilakukan secara 

langsung saat pembelajaran guna 

menilai kognitif, psikomotor, serta 

afktif siswa. Penilaian juga dilihat dari 

kegiatan ibadah siswa sehari-hari di 

lingkungan madrasah.  

 

C. Pembahasan Temuan  

1. Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Sruktur Kurikulum PAI di 

MAN di Jember  

Integrasi memiliki arti pembaruan, memadukan, menyatukan dan 

menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh 

atau bulat. Artinya, integrasi merupakan kesempurnaan atau keseluruhan 

proses di antara unsur-unsur yang berbeda.
82

  

Integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dirumuskan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia 

dalam bentuk KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Selanjutnya MAN 2 

Jember sebagai institusi Pendidikan dibawah Kementrian Agama 

mengembangkan Keputusan Menteri Agama no 183 dan 184 sebagai 

acuan kurikulum dalam menjalankan proses pendidikannya. 
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Dalam KMA nomor 183 tahun 2019, disebutkan tujuan dari 

Pendidikan Islam yaitu “… mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, 

berbudaya, religius…”. Dengan adanya pola pikir yang inklusif peserta 

didik mampu memahami arti dari pluralism dan bagaimana cara 

menghargai adanya eksistensi kebenaran yang ada dalam agama lain.
83

 

Gagasan tentang nilai Islam inklusif mengacu pada nilai-nilai 

potensial dalam agama islam yang menganandung aspek dalam 

kehidupan seperti moderasi, toleransi, keseimbangan, dan pluralisme.
84

 

Aspek-aspek tersebut nantinya dituangkan dalam sebuah ilmu 

pengetahuan dan diintegrasikan kedalam materi-materi yang berkaitan 

dengan tata cara beribadah atau perilaku dalam kehidupan sosial 

beragama. 

2. Pelaksanaan Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Pembelajaran 

PAI di MAN 2 Jember 

Islam inklusif merupakan sebuah paradigma yang perlu diterapkan 

dan diintegrasikan dengan pembelajaran, termasuk pembelajaran PAI. 

Islam inklusif berkaitan erat dengan pluralisme. Menurut keterangan 

Mahfudz Ridwan, dasar dari pluralisme adalah sebuah pengakuan akan 

hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari 

satu kelompok, suku, warna kulit dan agama saja.
85

 

                                                             
83

 Jendral and Indonesia, “KMA 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab.” 
84
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Hasil temuan terkait dengan pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam 

Inklusif dalam Pembelajaran PAI di MAN 2 Jember yaitu bahwa 

pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif ini didasarkan pada KMA 

no. 183 dan 184 tahun 2019. Pelaksanaannya disesuaikan dengan isi 

materi dan juga menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan 

materi. Hal ini sesuai dengan pendapat Dick and Carey menyebutkan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan satu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersamaan untuk memunculkan 

hasil belajar pada peserta didik.
86

 

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam pembelajaran 

PAI ini dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai teloransi, 

keterbukaan atau apresiasi, keragaman, dan pluralisme ke dalam materi-

materi ibadah, akhlak atau perilaku, dalil Al-Qur’an dan Hadis, dan 

perisiwa atau sejarah penting dalam agama Islam.  

Pelaksanaan integrase nilai ini didukung dengan teori tentang 

konsep iman-kafir, muslim non-muslim, dan truth claim yang sangat 

berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat pada agama lain yang 

perlu dibongkar agar umat Islam lebih terbuka dan mengapresiasi nilai 

kebenaran yang bersumber dari luar Islam. Pelaksanaan initegrasi ini 

nantinya akan menciptakan keseimbangan dan menghilangkan 

kesenjangan serta menghilagkan fanatisme dalam umat beragama.
87
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3. Evaluasi pelaksanaan Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam 

Pembelajaran PAI di MAN 2 Jember  

Pelaksanaan evaluasi integrasi nilai-nilai Islam inkusif dilakukan 

dilakukan dengan berbagai metode, baik evaluasi yang bersifat harian 

maupun evaluasi pada setiap akhir semester. Pada pembelajaran PAI ini 

evaluasi dilaksanakan pada saat pembelajaran yang kemudian disebut 

dengan Penilaian Harian, PAS pada akhir semester, dan PAT pada akhir 

tahun atau semester genap.  

Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan penilaian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberhasilah dari pembelajaran, khususnya 

pembelajaran PAI. Hal ini sesuai dengan teori tentang evaluasi yang 

mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan penilaian keseluruhan 

program pendidikan mulai perencanaan suatu program substansi 

pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian (asesmen) serta 

pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan pendidik, 

manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. 
88

  

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam 

inklusif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi tentang Islam inklusif dalam pembelajaran PAI. 

Penilaian ini dilakukan pada ranah kognitif, psikomotor, dan afektif baik 

dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan ibadah sehari-hari 

di madrasah. Dengan demikian guru dapat mengetahui hasil evaluasi 
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 Moh. Sahlan, Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik, 

Jember: STAIN Jember Press, 2015, 8. 



67 

 

 

secara langsung dengan melakukan observasi atau pengamatan secara 

langsung kepada siswa tenang bagaimana mereka bertindak dalam 

lingkungan madrasah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan analisis data yang telah 

dilakukan selama observasi dan penelitian, berikut kesimpulan yang diperoleh: 

1. Integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam sruktur kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dirumuskan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia 

dalam bentuk KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Selanjutnya MAN 2 

Jember sebagai institusi Pendidikan dibawah Kementrian Agama 

mengembangkan Keputusan Menteri Agama no 183-184 sebagai acuan 

kurikulum dalam menjalankan proses pendidikannya. KMA nomor 183 

berisi sruktur kurikulum seperti KI dan KD yang selanjutnya digunakan 

sebagai acuan pengembangan dan pengintegrasian nilai-nilai Islam 

inklusif oleh MAN 2 Jember. Sedangkan KMA nomor 184  merupakan 

pedoman implementasi struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam.  

2. Pelaksanaan integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Pembelajaran 

dilakukan dengan cara menyatukan atau memadukan muatan toleransi 

dalam kehidupan sosial beragama, keterbukaan dan apresiasi pada 

kebenaraan dari luar Islam, keragaman, serta pluralitas dengan materi-

materi tata cara ibadah, akhlak atau perilaku, Al-Qur;an dan Hadis, serta 

peristiwa atau sejarah penting dalam agama Islam. Pelaksanaannya 

didasarkan pada struktur kurikulum dalam KMA no 183 tahun 2019 

sesuai dengan muatan KI dan KD dalam dokumen tersebut, dan materi 
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yang digunakan diambil dari Lembar kegiatan siswa serta buku paket Al-

Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI edaran Kemenag RI. 

3. Evaluasi pelaksanaan nilai-nilai Islam inklusif di MAN 2 Jember dibagi 

menjadi tiga jenis, PH, PAS, dan PAT. Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran harian dilakukan dengan cara memberi soal atau dengan tes 

lisan. Hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan kognitif siswa. 

Kemudian untuk penilaian skala sikap (psikomotor) dilakukan oleh guru 

dengan cara observasi, dan untuk ranah afektif dilakukan melalui 

penilaian dalam hal peribadatan. Dengan demikian guru bisa mengetahui 

sejauh mana pemahaman Islam inklusif siswa dan bagaiama cara mereka 

menerapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun di lingkungan 

madrasah.  

B. Saran  

Pada bagian ini akan dikemukakan saran-saran yang perlu dipandang 

sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tentang 

Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam rumpun Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Berdasarkan hasil 

penelitian di MAN 2 Jember, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Bagi lembaga Madrasah: hendaknya tetap memberikan sosialisasi 

mengenai pentingnya Islam inklusif dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik mengingat mereka tinggal di lingkungan sosial yang berasal dari 

banyak latar belakang suku, ras, agama, maupun budaya. 
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2. Bagi tenaga pendidik, khusunya guru PAI: senantiasa mengintegrasikan 

materi tentang Islam inklusif dalam setiap pembelajaran agar peserta 

didik dapat merepresentasikan Islam inklusif dalam hidup bersosial dan 

beragama 

3. Bagi pesera didik: meningkatkan toleransi dalam beragama, baik pada 

pemeluk agama lain maupun pada sesama kaum muslim. 

4.  Bagi penelitian selanjutnya: hendaknya melakukan penelitian lebih 

lanjut dan mendalam tentang Islam inklusif baik dalam kurikulum 

maupun dalam pembelajaran pada lembaga-lembaga sekolah atau 

madrasah lainnya. 
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Tabel 4.2 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Al-Quran 

Hadis kelas XI 

Kelas  Semester BAB KD 

XI 

 

 
 
 
Ganjil 

III - Menghindari 

Pergaulan Bebas Dan 

Perbuatan Keji 

3.1 Menghayati perintah Allah swt. 

untuk menghindari pergaulan bebas 

dan perbuatan keji 

2.3 Mengamalkan sikap mawas diri 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.3 Menganalisis QS al-Isra’ (17): 32 

tentang larangan mendekati perbuatan 

zina, QS an-Nur (24): 2 tentang 

hukuman bagi pezina dan hadis 

riwayat Bukhari dari Abu Hurairah 

tentang iman yang kuat mencegah 

perbuatan keji: 

4.3.1 Mendemonstrasikan hafalan dan 

terjemahan ayat dan hadis tentang 

perintah menghindari pergaulan bebas  

4.3.2 Menyajikan hasil analisis ayat 

dan hadis tentang perintah 

menghindari pergaulan bebas dengan 

fenomena sosia 

XI 
IV - Toleransi 

Beragama 

1.4 Menghayati perintah Allah swt. 

untuk bersikap toleran sesuai ajaran 

agama Islam 

2.4 Mengamalkan sikap peduli dan 

toleran dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang bhinneka tunggal 

eka 

3.4 Menganalisis QS al-Kāfirūn [109]: 

1-6; QS Yūnus [10]: 40-41; QS al-

Kahfi [18]: 29; QS al-Ḥujurāt [49]: 10-

13 tentang toleransi dan hadis riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas tentang akhlak 

kepada orang yang lebih tua dan yang 

lebih muda: 

4.4.1 Mendemonstrasikan hafalan dan 

terjemahan ayat dan hadis tentang 

toleransi; 

4.4.2 Menyajikan hasil analisis ayat 

dan hadis tentang toleransi dengan 

fenomena sosial di masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara yang 

bhinneka tunggal eka. 

XI Genap  
VII – Berkompetisi 

Dalam Kebaikan 

1.7 Mengamalkan perintah Allah swt. 

tentang amal saleh dan kerja sama 

dalam kebaikan pada aktifitas sehari-



 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Al-Quran 

Hadis kelas XI 

hari 

2.7 Mengamalkan sikap disiplin dalam 

meraih keberhasilan 

3.7 Menganalisis QS al-Baqarah 

(2) :148 berbuat kebajikan, QS Fathir 

(35): 32 beberapa penyikapan terhadap 

Al-Qur'an, QS an-Naḥl (16): 97 

tentang balasan amal saleh, dan hadis 

riwayat Bukhari dari Abu Hurairah 

tentang anjuran beramal sesegera 

mungkin: 

4.7.1 Mendemonstrasikan hafalan dan 

terjemahan ayat dan hadis tentang 

amal saleh  

4.7.2 Menyajikan hasil analisis 

implentasi ayat dan hadis tentang amal 

saleh pada aktifitas sehari-hari dalam 

bentuk lisan atau tulisan 

Kelas Semester BAB KD 

 

Genap 

V – Mendakwahkan 

Keramahan Islam  

1.5 Menjalankan kewajiban dakwah 

sebagaimana ajaran agama Islam  

2.5 Mengamalkan sikap toleran dalam 

bermasyarakat  

3.5 Menganalisis QS an-Nahl (16): 125 

tentang kewajiban berdawah, QS asy-

Syu„ara„ (26): 214–216, tentang fase 

dakwah secara sembunyi-sembunyi, QS 

al-Hijr (15): 94–96 tentang dakwah 

secara terang-terangan, Muslim dari 

Abu Hurairah tentang balasan bagi 

motivator kebaikan 

4.5.1 Menyajikan hasil analisis ayat dan 

hadis tentang dakwah  

4.5.2 Mempraktikkan cara berdakwah 

secara lisan atau tulisan 

 

VII – Membudayakan 

Musyawarah  

1.7 Menghayati nilai-nilai musyawarah 

sebagai salah satu bentuk ajaran Islam  

2.7 Mengamalkan sikap toleran dan 

damai dalam kehidupan sehari-hari  

3.7 Menganalisis QS Ali Imran (3): 159 

tentang isyarat berdemokrasi, QS 

asy’Syura (42): 38 tentang 

musyawarah, hadis riwayat Muslim 

dari Malik al’Asyja„i tentang 



 

 

 

Tabel 4.4 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Akidah 

Akhlak kelas X 

 

Tabel 4.5 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Akidah 

Akhlak kelas XI 

 

kepemimpinan dan hadis riwayat 

Bukhari tentang amanah 

4.7.1. Mendemonstrasikan hafalan, 

terjemahan ayat dan hadis tentang 

demokrasi  

4.7.2 Mempraktikkan musyawarah 

dalam mengambil keputusa 

Semester BAB KD 

Genap  

XI – Menjenguk Orang 

Saki sebagai Cerminan 

Sikap Peduli   

1.11Menghayati hikmah dan pentingnya 

mengunjungi orang sakit 2.11Mengamalkan sikap 

peduli, responsive dan pro-aktif sebagai cermin 

pemahaman dari adab mengunjungi orang sakit  

3.11Menganalisis adab dan hikmah mengunjungi 

orang sakit 4.11Menyajikan hasil analisis tentang 

adab hikmah mengunjungi orang sakit 

Semester BAB KD 

Ganjil 

IV - Adab Berpakaian, 

Berhias, Perjalanan, 

Bertamu Dan Menerima 

Tamu 

1.4. Menghayati adab yang baik dalam 

berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan 

menerima tamu  

2.4. Mengamalkan sikap santun dan 

bertanggung jawab dalam berpakaian, berhias, 

perjalanan, bertamu dan menerima tamu 

 3.4. Menganalisis adab dan manfaat 

berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan 

menerima tamu  

4.4. Menyajikan hasil analisis tentang adab dan 

manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, 

bertamu dan menerima tamu 

Genap  
VI – Akhlak Pergaulan 

Remaja  

1.6. Menghayati pentingnya akhlak terpuji 

dalam pergaulan remaja.  

2.6. Mengamalkan sikap bertanggung jawab 

dan santun dalam pergaulan remaja  

3.6. Menganalisis akhlak pergaulan remaja dan 

upaya memilikinya  

4.6. Menyajikan hasil analisis tentang akhlak 

terpuji pergaulan remaja dan upaya 

memilikinya 



 

 

 

Tabel 4.6 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Akidah 

Akhlak kelas XII 

Tabel 4.7 

Struktur KD tentang integrasi nilai-nilai Islam inklusif dalam Mapel Fikih kelas 

XI 

Semester BAB KD 

Ganjil 
IV – Etika Bergaul dalam 

Islam  

1.4 Menghayati etika Islam dalam bergaul 

dengan orang yang sebaya, yang lebih tua, 

yang lebih muda dan lawan jenis  

2.4 Mengamalkan sikap jujur dan santun 

sebagai bentuk pemahaman tentang etika Islam 

dalam bergaul dengan sebaya, yang lebih tua, 

yang lebih muda dan lawan jenis  

3.4 Menganalisis etika Islam dalam bergaul 

dengan sebaya, yang lebih tua, yang lebih 

muda dan lawan jenis  

4.4 Meyajikan hasil analisis tentang etika Islam 

dalam bergaul dengan sebaya, yang lebih tua, 

yang lebih muda dan lawan jenis 

Genap  
VI – Etika dalam 

Organisasi dan Profesi   

1.8 Menghayati akhlak mulia dalam 

berorganisasi dan bekerja  

2.8 Mengamalkan sikap santun dan tanggung 

jawab sebagai cermin dari pemahaman akhlak 

mulia dalam berorganisasi dan bekerja  

3.8 Menerapkan akhlak mulia dalam 

berorganisasi dan bekerja  

4.8 Menyajikan hasil analisis tentang akhlak 

mulia dalam adab berorganisasi dan bekerja 

Semester BAB KD 

Ganjil IV – Peradilan Islam    

1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang 

peradilan 

2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada 

hukum sebagai implementasi dari pengetahuan 

tentang peradilan Islam 

3.4 Menganalisis peradilan Islam dan 

hikmahnya 

4.4 Mengomunikasikan penerapan ketentuan 

peradilan Islam 

Genap  
VII – Hukum Waris dan 

Wasiat   

1.7 Menghayati hikmah dan manfaat dari 

ketentuan syariat Islam tentang 

2.7  Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja 

sama   

3.7  Menganalisis ketentuan hukum waris dan 

wasiat 

4.7  Menyajikan hasil analisis praktik waris dan 

wasiat dalam masyarakat yang 



 

 

 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(GURU PAI) 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan kurikulum PAI di MAN 2 Jember? 

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai keberagaman dan pluralisme 

dalam beragama? 

3. Menurut bapak/Ibu seberapa pentingkah ajaran tentang toleransi dan 

pluralisme beragama di lingkungan madrasah? 

4. Di madrasah ini seluruh warga madrasah memiliki latar belakang agama yang 

sama, apakah ajaran tentang toleransi beragama juga diajarkan disini? 

5. Apakah di madrasah ini juga diajarkan tentang pluralisme agama? 

6. Pada beberapa materi dalam kurikulum PAI ada beberapa materi yang 

menjelaskan tentang toleransi beragama, bagaimana cara Ibu/Bapak 

menjelaskan materi tersebut? Metode apa yang digunakan dalam menjelaskan 

materi tersebut? 

7. Islam inklusif merupakan suatu pemahaman tentang bagaimana cara pandang 

umat Islam dalam menghargai adanya ajaran tentang kebenaran pada agama 

lain, apakah pemahaman seperti ini juga diajarkan kepada peserta didik di 

lingkungan madrasah? 

8. Dalam pembelajaran, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi tentang toleransi beragama? 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah materi tentang pluralisme dan Islam inklusif perlu 

disisipkan pada kurikulum PAI? 

10. Pertanyaan khusus masing-masing  bidang ajar: 

- Untuk Bapak Samsul:  

1) Pada materi SKI kelas X Semester 1 Bab 2 terdapat materi tentang 

Substansi dan Strategi Dakwah Rosulullah Saw. Periode Madinah, 

metode apa yang Bapak gunakan dalam menyampaikan materi ini? 

Dan bagaimana cara/strategi Bapak dalam menyampaikan pesan 

tentang toleransi beragama dalam materi ini? 

2) Pada materi Alquran Hadis kelas X semester 1 bab 1 terdapat materi 

tentang Alquran Sebagai Wahyu Allah, metode apa yang Bapak 

gunakan dalam menyampaikan materi ini? Dan bagaimana 

cara/strategi Bapak dalam  menyampaikan pesan tentang adanya 

kebenaran pada kitab-kitab agama lain? 

3) Pada materi Alquran Hadis kelas XI Semester 2 bab 6 dan 7 terdapat 

materi tentang Perilaku tanggung jawab dan berkompetensi dalam 

kebaikan kedua materi ini juga menyisipkan makna Islam inklusif 

secara tersirat, bagaimana cara/strategi Bapak dalam menyampaikan 

pentingnya kedua perilaku tersebut? 



 

 

 

4) Pada materi Alquran Hadis kelas XII Semester 2 Bab 7 dan 8 terdapat 

materi tentang Demokrasi dalam Islam serta Kejujuran dan Keadilan, 

materi ini juga menyisipkan pesan tentang Islam inklusif, bagaimana 

cara/strategi Bapak dalam menyampaikan pentignya kedua perilaku 

tersebut? 

- Untuk Bu Hikmah 

1) Pada materi Akidah Akhlak kelas X Semester 2 Bab 6 dan 9 terdapat 

materi tentang Hak Asasi Manusia dan Adab Menghadiri Undangan, 

metode apa yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi ini? Dan 

bagaimana cara/strategi Ibu dalam  menyampaikan pesan tentang 

toleransi yang terkandung dalam dua materi ini? 

2) Pada setiap jenjang kelas terdapat materi tentang akhlak terpuji dan 

tercela, metode apa yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi ini? 

Dan bagaimana cara/strategi Ibu dalam  menyampaikan pesan tentang 

pentingnya melakukan akhlak terpuji pada umat agama lain? 

3) Pada maeri Akidah Akhlak kelas XII Semester 2 Bab 7 terdapa materi 

tentang Akhlak Berorganisasi, bagaimana cara/strategi Ibu dalam 

menyampaikan pesan tentang pentingnya akhlak berorganisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat tanpa memandang latar belakang agama 

orang lain? 

- Untuk Bu Inayah  

1) Pada materi Akidah Akhlak kelas X Semester I bab 5 terdapat materi 

tentang keteladanan nabi Luth As., metode apa yang Ibu gunakan 

dalam menyampaikan materi ini? Bagaimana cara/strategi Ibu dalam 

menyampaikan pesan tentang tidak perlu bertoleransi dalam hal 

keburukan seperti yang dilakukan kaum sodom? 

2) Pada materi Akidah Akhlak kelas X Semester X bab 4 terdapat materi 

tentang Adab Ziarah, metode apa yang Ibu gunakan dalam 

menyampaikan materi ini? bagaimana cara/strategi Ibu dalam 

menyampaikan pesan tentang adab berziarah pada umat agama lain? 

3) Pada materi Fikih kelas XI Semester 1 bab 3 terdapat materi tentang 

Peradilan Islam, metode apa yang Ibu gunakan dalam menyampaikan 

materi ini? Bagaimana cara/strategi Ibu dalam menyampaikan pesan 

tentang keadilan Allah Swt. kepada seluruh makhluknya tanpa 

terkecuali?  

4) Pada materi Fikih kelas XI Semester 2 terdapat maeri tentang Hukum 

Warisan dalam Islam, metode apa yang Ibu gunakan dalam 

menyampaikan materi ini? Bagaimana cara/strategi Ibu dalam 

menyampaikan pesan tentang konsep keadilan dalam Islam tenang 

warisan yang membedakan dengan agama lain? 



 

 

 

5) Pada materi Fikih kela XII Semester 1 terdapa materi tenang Konsep 

Pemerintahan dalam Islam, metode apa yang Ibu gunakan dalam 

menyampaikan materi ini? Bagaimana cara/strategi Ibu dalam 

menyampaikan pesan tentang perbedaan Konsep Pemerintahan Islam 

dengan agama lain?  

 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

(WAKA KURIKULUM) 

1. Pada saat ini MAN 2 Jember menggunakan kurikulum PAI sesuai dengan 

KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab 

Madrasah, menurut Bapak apa yang membedakan kurikulum saat ini dengan 

kurikulum sebelumnya? 

2. Bagaiamana penerapan kurikulum PAI di MAN 2 Jember Pak? 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penerapan kurikulum ini 

Pak? Bagaimana cara mengatasinya Pak? 

4. Bagaiamana proses evaluasi kurikulum di MAN 2 Jember Pak? 

5. Sehubungan dengan judul penelitian saya tentang Islam inklusif yaitu suatu 

pemahaman tentang bagaimana cara pandang umat Islam dalam menghargai 

adanya ajaran kebenaran pada agama lain, bagaimana tanggapan Bapak 

mengenai keberagaman dan pluralisme dalam beragama? 

6. Menurut Bapak apakah pada kurikulum PAI madrasah perlu diajarkan materi 

tentang pemahaman tersebut? Bagaimana pendapat bapak dengan hal itu? 

7. Apakah pemahaman seperti ini juga diajarkan kepada peserta didik di 

lingkungan madrasah? 

8. Menurut bapak seberapa pentingkah ajaran tentang toleransi dan pluralisme 

beragama di lingkungan madrasah? 

9. Di madrasah ini seluruh warga madrasah memiliki latar belakang agama yang 

sama, apakah ajaran tentang toleransi beragama juga diajarkan disini? 

10. Apakah di madrasah ini juga diajarkan tentang pluralisme agama? 

11. Apakah kurikulum yang digunakan dalam MAN 2 jember ini juga 

mengajarkan tentang Islam inklusif dan pluralisme agama? Jika ada strategi 

apa yang digunakan dalam mengajarkan hal tersebut? 

12. Menurut Bapak apakah pemahaman tentang pluralisme agama sudah 

mencukupi di lingkungan madrasah? 

13. Menurut Bapak, srategi apa yang paling tepat untuk mengajarkan sikap 

toleransi beragama pada peserta didik? 

14. Menurut Bapak, apa keunikan dari MAN 2 Jember ini yang membedakan 

dengan lembaga sekolah/madrasah lainnya? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kegiatan PAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2 

Kegiatan PAT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.3 

Kegiatan Pembelajaran Fikih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.4 

Kegiatan Pembelajaran Fikih 

 

 

 



 

 

 

Nomor : B-3286/In.20/3.a/PP.009/05/2022 

 Sifat : Biasa 

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian 

Yth. Kepala MAN 2 JEMBER 

Jalan Manggar No. 72 Desa Gebang Kec. Patrang,Kabupaten Jember, 

Jawa Timur 

       Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut: 

NIM : T20171380 

Nama : MELATI RAMADHANI 

Semester : Semester sepuluh 

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

untuk mengadakan Penelitian mengenai: Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember selama 7 (tujuh) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak 

Drs. H. Riduwan.  

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  

Jember, 13 Mei 2022 
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