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MOTTO  

  

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-

Hujurat/49: 13).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-

Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 517.  
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ABSTRAK 

Halimatus Sakdiyah, 2022, Implementasi toleransi antar umat beragama dalam 
pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Ambulu, skripsi, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 
Jember.  

Kata Kunci : Toleransi antar umat beragama, pembelajaran pendidikan agama 
Islam.  

Toleransi antar umat beragama sangat penting untuk diterapkan dalam 
kehidupan sebagai upaya menciptakan kerukunan beragama, termasuk lingkungan 
sekolah, salah satunya di SMPN 2 Ambulu.  

Adapun fokus penelitian ini, yaitu 1)  Bagaimanakah implementasi 
toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu?,   2) Apa saja faktor  pendukung dalam mengimplementasikan 
toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu?, 3) Apa saja faktor  penghambat  dalam mengimplementasikan 
toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu?.   

Tujuan penelitian ini yaitu, 1) Mendeskripsikan implementasi toleransi 
antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 
Ambulu, 2) Mendeskripsikan faktor  pendukung dalam mengimplementasikan 
toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu, 3) Mendeskripsikan faktor  penghambat  dalam 
mengimplementasikan toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 
pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu.  

Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dann 
dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu: 
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) Implementasi toleransi antar umat 
beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu: memberikan 
kesempatan bagi semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran agama sesuai 
agamanya masing-masing, guru PAI memberikan kebebasan terhadap siswa non 
muslim untuk tetap di dalam kelas atau keluar kelas saat pembelajaran PAI, siswa 
non-muslim memilih untuk tetap di dalam kelas pada saat pembelajaran PAI 
karena menghormati guru, mengakui perbedaan, memberikan rasa nyaman dan 
aman terhadap satu sama lain, bersikap adil.  2) Faktor pendukung terhadap 
implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran PAI yaitu: 
adanya kebijakan dari sekolah untuk menambah jam belajar untuk non muslim, 
guru yang sangat berperan dalam menanamkan toleransi beragama, seluruh 
komponen kelas yang sangat toleransi, keyakinan bahwa semua manusia itu 
mulia, keyakinan bahwa perbedaan adalah hal yang lumrah dan sangat memegang 
prinsip toleransi. 3) Faktor yang menjadi penghambat implementasikan toleransi 
antar umat beragama dalam pembelajaran PAI yaitu adanya perbedaa dalam 
kematangan emosional siswa dan  kurangnya fasilitas untuk siswa non muslim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki berbagai keragaman, 

seperti keragaman ras, suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, serta 

pandangan hidup yang berbeda. Oleh karena itu untuk menjaga keberagaman 

yang dimiliki negara Indonesia, maka terbentuklah suatu tujuan yaitu berbeda-

beda tapi tetap satu at

Namun bukan hal yang mudah dalam mencapai kesatuan dan persatuan diatas 

perbedaan dan keragaman yang dimiliki. Sering kali kerukunan tidak dijaga 

dengan baik oleh masyarakat, fenomena yang terjadi karena tidak menghargai 

perbedaan memberikan arti bahwa dalam mencapai tujuan bangsa tidak 

sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks hidup bernegara, 

berbangsa, dan bermasyarakat, diharapkan seluruh penduduk Indonesia 

bekerja sama dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia agar lebih sejahtera 

dalam segala bidang. Salah satu terobosan yang diberikan pemerintah dalam 

rangka menstabilkan kesejahteraan penduduknya yaitu melalui jalur 

pendidikan. 

Pasal 28E ayat (1) Undang-

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
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. 2 Namun faktanya ada beberapa 

sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas 

memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Dalam konteks kehidupan 

yang beragam tentunya mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati 

dan saling menerima perbedaan antar individu sangatlah dibutuhkan karena 

poin-poin tersebut merupakan modal awal bagi individu untuk menciptakan 

suasana kehidupan yang harmonis walaupun dalam lingkup perbedaan.3 

Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan 

mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan,  

permohonan dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan 

ajaran agama itu. 4 Agama adalah hal yang sangat penting serta sangat 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia, petunjuk kebenaran, sumber informasi 

dan agama memberikan bimbingan rohani baik di kala suka maupun duka, 

agama juga mengajarkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, saling 

menghormati, menjunjung kebersamaan dan lainnya.  

Dalam Islam, sikap toleransi sangatlah dijunjung tinggi, dalam Al-

umat beragama lainnya. Salah satunya ialah mengahargai prinsip agama 

masing-masing sebagaimana telah tercantum dalam Al- -

kafirun ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:  

                                                           
2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, UUD tahun 1945, pasal 28E ayat  (1).  
3 elriza Vinkasari, at all, Toleransi antar umat beragama di Indonesia 

untumempertahankan kerukunan, Seminar Nasional and call for paper, Universitas Duta Bangsa 
Surakarta, 2020.  

4 Mohammad Daud Ali, pendidikan agama Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), 40  
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Artinya: (1) Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (2) aku 

tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (3) dan kamu bukan 

penyembah apa yang aku sembah, (4) dan aku bukan penyembah apa yang 

kamu sembah, (5) dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (6) 

Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. 5 

Imam Fakhruddin dalam kitabnya tafsir al-kabir menyebutkan bahwa 

ayat tersebut mengandung arti bagi kalian adalah kekafiran yang kalian anut, 

dan bagiku berpegang dengan ajaran tauhid dan keikhlasan akan hal tersebut , 

penafsiran tersebut hampir sama dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir. 

Maksudnya, tidak ada unsur pemaksaan dalam menganut agama apapun, 

biarlah mereka (orang-orang kafir) tetap menganut agamanya sendiri, 

begitupun juga dengan nabi akan tetap berpegang teguh terhadap agama 

Islam6 

Toleransi juga dijelaskan dalam hadis Nabi:  

 

                                                           
5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-  (Bandung: CV. 

Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 603.  
6 Imam Fakhruddin, Tafsirul Kabir, juz 30, (Lebanon: Darul Kutub Ilminyah, 2009), 137.  
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Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada 

saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan 

kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah 

-

Hanifiyyah As- -Bukhori)7 

Adapun Yang dimaksud agama disini seluruh syariat pada masa lalu 

sebelum mengalami perubahan dan penghapusan. Al-hanifiyyah merupakan 

sebutan bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim As. Sedangkan Al-

 merupakan orang yang memeluk agama Nabi Ibrahim. Nabi 

Ibrahim dijuluki dengan Al-  (orang yang lurus) karena kecenderungannya 

pada kebena  Adapun kata As-

samhah memiliki arti mudah, maksudnya ialah agama Islam didasarkan atas 

kemudahan hal tersebut juga ditegaskan -kali 

tidak menjadikan untukmu dalam agama sesuatu kesempitan.(ikutilah agama 

Adapun orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri 

dalam beragama, semacam tidak mematuhi perintah Allah, mencemaskan 

orang lain yang berbeda agama untuk masuk ke agama Islam dengan cara 

memaksa, maka hal demikian akan membuatnya rumit untuk 

melaksanakannya dengan sempurna.8 

Sekolah merupakan tempat untuk membentuk generasi penerus bangsa, 

melalui kegiatan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar guru 

                                                           
7 Imam Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 1, 236.  
8 Ibnu Hajar Al-  
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tidak hanya memberikan sebatas ilmu pengetahuan tetapi lebih kepada suatu 

usaha untuk menstranformasikan nilai-nilai, maknanya ialah dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan harus memberikan jalan secara berkelanjutan serta serasi 

dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan hidupnya, sehingga 

peserta didik berusaha untuk meningkatkan, mengembangkan serta 

memperbaikan nilai-nilai, hati nuraninya, perasaannya, pengetahuannya, serta 

keterampilannya.  

Dalam suatu sekolah tidak selalu satu agama, terdapat beberapa sekolah 

yang di dalamnya terdapat beberapa agama, sehingga tampaklah perbedaan di 

dalam masyarakat sekolah, sehingga diperlukan dibentuknya sikap toleransi 

antar agama di lingkungan sekolah. Dalam penanaman sikap toleransi pada 

siswa tidak luput dari peran guru terutama guru agama yang selalu menjadi 

tumpuan dalam pembentukan karakter siswa, guru agama sangatlah berperan 

didalam pembentukan karakter siswa di sekolah, pada sekolah yang 

didalamnya terdapat beberapa agama maka guru agama tidak hanya perlu 

menanamkan sikap toleransi pada siswa, namun harus memastikan bahwa 

sikap toleransi tersebut benar-benar terlaksana agar siswa dapat saling 

menghargai satu sama lain meskipun berbeda keyakinan. 

Pendidikan agama yang baik pada anak akan sangat mempengaruhi 

dalam pembentukan sikapnya. Melalui Pendidikan agama diharapkan dapat 

mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi. Pendidikan 

dianggap sebagai instrument penting di dalam  penanaman nilai toleransi, 
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tentu saja bukan hanya sekedar penanaman namun juga bagaimana 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (selanjutnya disingkat SMPN) 2 

Ambulu merupakan sekolah umum, sehingga perserta didik maupun tenaga 

pengajarnya berasal dari berbagai latar belakang. SMPN 2 Ambulu merupakan 

salah satu Lembaga Pendidikan yang di dalamnya tidak hanya terdapat satu 

agama, di SMPN 2 Ambulu terdapat siswa muslim dan juga non muslim.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

interaksi di SMPN 2 Ambulu toleransi dalam kehidupan terjalin dengan baik, 

di tengah-tengah kehidupan yang mayoritasnya umat Islam, umat lain masih 

tetap bisa menjalin sikap yang harmonis satu sama lain. Di SMPN 2 Ambulu, 

peneliti mendapati hanya beberapa siswi di SMPN 2 Ambulu tidak 

mengenakan hijab sedangkan siswi yang lain berhijab dari hal tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa agama Islam menjadi mayoritas dalam lingkup sekolah 

SMPN 2 Ambulu, sedangkan agama lain minoritas.9 

Setelah gambaran umum yang diketahui oleh peneliti tentang kehidupan 

toleransi antar umat beragama yang ada di SMPN 2 Ambulu selanjutnya 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang toleransi 

antar umat beragama yang ada di SMPN 2 Ambulu khususnya ketika dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung, sehingga peneliti tertarik 

melakukan IMPLEMENTASI TOLERANSI 

ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

                                                           
9 Observasi di SMPN 2 Ambulu 23 Oktober 2021.  
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AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 

 

B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimanakah implementasi toleransi antar umat beragama dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Ambulu? 

2. Apa saja faktor  pendukung dalam mengimplementasikan toleransi antar 

umat beragama beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 2 Ambulu? 

3. Apa saja faktor  penghambat  dalam mengimplementasikan toleransi antar 

umat beragama beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 2 Ambulu?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Ambulu 

2. Untuk mendeskripsikan faktor  pendukung dalam mengimplementasikan 

toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 2 Ambulu 

3. Untuk mendeskripsikan faktor  penghambat  dalam mengimplementasikan 

toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 2 Ambulu 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 
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bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian bagi penulis, 

organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan 

penelitian harus realistis.10 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan kajian keislaman, 

khususnya mengenai toleransi antar umat beragama. 

b. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan refrensi bagi penelitian 

selanjutnya terutama mengenai implementasi nilai-nilai toleransi 

beragama.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan ilmiah bagi peneliti 

tentang toleransi antar umat beragama.  

b. Bagi lembaga UIN KHAS Jember, hasil penelitian ini dapat dijadikan  

kajian melengkapi referensi dari perpustakaan bagi mahasiswa.  

c. Bagi SMPN 2 Ambulu, hasil penelitian ini dapat mejadi bahan 

pertimbangan ke arah yang lebih dinamis dan lebih berkualitas.  

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan 

berdasarkan suatu rencana ynag telah disusun sebelumnya.  

2. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu sikap saling 

menghormati, menghargai terhadap agama lain.  

                                                           
10 Tim penyusun, pedoman penulisan karya tulis ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember press, 2021), 39.  
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3. Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang di 

dalamnya mengajarkan nilai-nilai agama Islam melalui proses 

pembelajaran.  

Jadi, implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam adalah suatu tindakan menghargai serta menghormati 

agama lain yang dilakukan saat pembelajaran pendidikan agama Islam.  

F. Sistematika Pembahasan  

Supaya lebih terstruktur dan mudah dipahami, maka perlu sistematika 

penulisan yang runtut. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab Satu, merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sitematika 

pembahasan.  

Bab dua, merupakan kajian kepustakaan, berisi tentang penelitian 

terdahulu dan kajian teori.  

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian, pembahasan yang terdapat 

dalam bab tiga ini berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam 

penelitian, yaitu pendekatan dan jenis yang dipakai, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.  

Bab empat, penyajian data dan analisis data. Bab ini berisi tentang 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data dan pembahasan 

temuan.  
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Bab lima,  penutup yang berisikan penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang disesuaikan dengan konteks fokus permasalahan dan 

dilanjutkan dengan daftar pustaka lalu dokumentasi dari hasil penelitian yang 

berupa foto dari sumber yang diteliti.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian  yang sudah terpublikasikan (skripsi, 

tesis, disertasi dan sebagainya).11 

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Danu Fauzan Hilmi, tahun 2018 skripsi Klenteng Phan 

Kho Bio sebagai ruang publik

bahwa pola toleransi yang ada pada kampung Pulo Geulis sudah melekang 

sejak dahulu, masyarakat dikampung Pulo Geulis tidak 

mempermasalahkan perbedaan agama, setiap masyarakatnya sangat 

menjunjung tinggi toleransi beragama.12 

2. Zainal  Arsadi, tahun 2018 skripsi Nila-nilai toleransi 

agama dalam film Bulan terbelah di langit Amerika part 1

dari penelitian ini, bahwa nila-nilai toleransi agama yang ada dalam film 

bulan terbelah di langit Amerika part 1 yaitu saling menghormati, saling 

mengerti dan memahami, saling tolong menolong dan berderma.13 

                                                           
11 Tim penyusun, pedoman penulisan karya tulis ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember press, 2021), 46.  
12 Danu Fauzan Hilmi, Klenteng Phan Kho sebagai ruang publik, (Jakarta: 2018), diakses 

pada tanggal 29 Oktober 2021.  
13 Zainal Arsadi,  Nila-nilai toleransi agama dalam film Bulan terbelah di langit Amerika 

part 1, (Palangka Raya: 2018), diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.  
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3. Arif Rosadi, tahun 2018 skripsi Upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat 

beragama di SMA Dharmawangsa Medan

ini bahwa upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di SMA 

Dharmawangsa Medan adalah memberi arahan dan bimbingan secara 

rutin, membentuk kelompk secara acak dan tidak permanen serta membuat 

tata tertib yang khusus dalam pembelajaran PAI.14 

Tabel 2.1 
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu  

 
No  Nama, Tahun dan 

Judul  
Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 
1 Danu Fauzan Hilmi, 

tahun 2018 skripsi 
yang berjudul 
Klenteng Phan Kho 

Bio sebagai ruang 
publik  

a. Jenis penelitian studi 
kasus.  

b. Metode Penelitian 
kualitatif. 

c. Teknik pengumpulan 
data sama-sama 
menggunakan 
wawancara, observasi 
dan dokumentasi.  

d. Teknis analisis data 
menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif. 

Peneliti terdahulu 
meneliti tentang 
toleransi beragama 
yang ada di sebuah 
desa, sementara 
penulis melakukan 
penelitian di sekolah 
lebih tepatnya di kelas 
pada mata pelajaran 
PAI. 

2  Zainal  Arsadi, tahun 
2018 skripsi yang 

-nilai 
toleransi agama dalam 
film Bulan terbelah di 

 

a. Metode Penelitian 
kualitatif. 
Teknis analisis data 
sama-sama 
menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif 

a. Jenis penelitian 
Library Research.  

b. Peneliti terdahulu 
meneliti sebuah 
film, sementara 
penulis melakukan 
penelitian di 
sekolah lebih 

                                                           
14 Arif Rosadi, Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai 

toleransi antar umat beragama di SMA Dharmawangsa Medan, (Medan: 2018), diakses pada 
tanggal 14 Oktober 2021.  
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tepatnya di kelas 
pada mata 
pelejaran PAI. 

3  Arif Rosadi, tahun 
2018 skripsi yang 

Upaya guru 
Pendidikan Agama 
Islam dalam 
menginternalisasikan 
nilai-nilai toleransi 
antar umat beragama 
di SMA 
Dharmawangsa 
Medan  

a. Jenis penelitian studi 
kasus.  

b. Metode Penelitian 
kualitatif. 

c. Teknik pengumpulan 
data sama-sama 
menggunakan 
wawancara, observasi 
dan dokumentasi.  

d. Teknis analisis data 
sama-sama 
menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif. 

Penelitian terdahulu 
membahas upaya guru 
sedangkan penelitaian 
yang akan dilakukan 
membahas 
implementasi toleransi 
antar umat beragama. 

 

Dari daftar penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, 

bahwa jika penelitian terdahulu baik yang membahas upaya yang dilakukan 

oleh guru dan toleransi yang ada di masyarakat, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini ialah mengenai implementasi toleransi antar 

umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 

Ambulu yang secara pembahasan sangat sempit membahas toleransi antar 

umat beragama saat pembelajaran pendidikan agama Islam. 

B. Kajian Teori  

1. Toleransi antar umat beragama  

a. Pengertian implementasi toleransi beragama 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara 
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pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.15 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal 

dari kata bahasa inggris implement yang berarti melaksanakan.16 

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi 

yang efektif.17 Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu 

kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu 

kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan 

ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 

menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan 

memperoleh hasil yang diharapkan. 

Toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk 

membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran 

                                                           
15 Nurdin Usman, konteks implementasi berbasis kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 

70.  
16 E, Mulyasa, Imolementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 56.  
17 Guntur Setiawan, Implementasi dalam biroaksi pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), 39.  
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atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. 

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus di dasari sikap kelapangan dada 

terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang 

dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. 

Dalam Islam toleransi dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan 

mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak 

hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan 

keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13, ayat tersebut menunjukkan 

adanya ketatanan manusia yang essensial dengan mengabaikan 

perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu 

dengan golongan yang lain, manusia merupakan tiap keluarga besar. 

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang 

konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif  yang menyatakan bahwa 

toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak 

menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang 

sama. Sedangkan, yang kedua adalah penafsiran positif yaitu 

menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama 

(penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan 

terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.18 

Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang 

dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama 

                                                           
18 Maskuri Abdullah, Pluralisme Agama dan kerukunan dalam keagamaan, (Jakarta: 

Kompas, 2001), 13.  
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untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama 

masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau 

memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. 

Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang 

dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan 

kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta 

mengekspresikan ajaran agama masing-masing.19 

Jadi, Implementasi antar umat beragama merupakan pelaksanaan 

sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar umat 

beragama.  

b. Landasan toleransi antar umat beragama.  

Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam Islam adalah 

hadis nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, bahwa Islam 

adalah agama yang lurus serta toleran. Kemudian Allah dalam 

firmannya juga memberikan patokan toleransi dalam sebagaimana ayat 

berikut: 

  

                                                           
19  interaksi antar umat 

https://core.ac.uk/download/pdf/228987512.pdf  
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berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena 

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah 

hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 

memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan 

mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim 

(QS. Al-Mumtahanah/60:8-9).20 

Ayat tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama, 

bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik 

dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak 

berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah mahdhah (ibadah wajib), 

seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah 

dicontohkan oleh Rasulullah Saw bagaimana berkomunikasi secara 

baik dengan orang-orang atau umat non-muslim. Islam melarang 

berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Islam 

dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan memerangi Islam harus 

ditindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara jelas bahwa 

Islam agama yang menghargai persaudaraan, toleran kepada semua 

pemeluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi. 

                                                           
20 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-  (Bandung: CV. 

Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 550.  
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Wujud toleransi ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa 

tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi Muhammad dan begitu juga 

para ulama sebagai pewarisnya hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan 

pemaksa. Supaya menciptanya suasana yang harmonis penuh kasih 

sayang serta toleransi, maka tugas yang diemban setiap individu 

muslim adalah menyebarkan pesan Allah dan Rasulullah dengan 

izatul hasanah disertai sikap toleransi.21 

Setiap individu muslim dapat membuktikan, bahwa Islam yang 

dipeluknya merupakan ajaran yang dapat menyelamatkan umat 

manusia di dunia dan akhirat. Namun demikian, sikap hidup toleransi 

antar pemeluk agama harus dijaga. Ini merupakan persyaratan untuk 

terciptanya kebaikan bagi orang lain, bahwa apa yang kalian anggap 

benar untuk diri kalian, kalian harus menyebarkannya juga pada 

seluruh umat manusia dan juga melibatkan mereka dalam perintah ini. 

c. Unsur-unsur toleransi  

Ada beberapa unsur toleransi yang harus ditekankan dalam 

mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:  

1) Memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Setiap manusia 

diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak 

menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama 

atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir 

sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang 
                                                           

21 Jurnal Mesia komunikasi 
umat beragama, (Juli, 2015), 128. https://media.neliti.com/media/publications/40377-ID-konsep-
toleransi-dan-kebebasan-beragama.pdf  
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manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain 

dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari 

Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap 

negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik 

dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu 

pula dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, 

manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan 

dari siapapun.  

2) Mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak 

setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya 

masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu 

tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan 

di dalam masyarakat akan kacau. 

3) Menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan di atas 

adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau 

golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada 

orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang 

memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa 

soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang. 

4) Saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antara 

sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti 

dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu 
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akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai 

antara satu dengan yang lain.22 

d. Tujuan toleransi beragama 

Tujuan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:23 

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing 

agama. Masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama 

lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus 

memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha 

untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. 

2) Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya 

leransi umat beragama secara praktis ketegangan-ketegangan 

yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal 

pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Apabila kehidupan  

beragama rukun, dan saling menghormati, maka stabilitas 

nasional akan terjaga. 

3) Menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Usaha 

pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh 

segenap lapisan masyarakat. Sedangkan jika umat beragama 

selalu bertikai dan saling menodai, tentu tidak dapa 

mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu 

pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya. 

                                                           
22 Zaki, Menyemai toleransi merawat NKRI, (Mataram: Sanabil, 2018) 115.  
23 Amirulloh Syarbini, dkk, Al-

Kompas, 2011), 104.  
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4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa 

kebersamaan dan kebangsaan akan akan terpelihara dan terbina 

dengan baik, bila kepentingan pribadi dan golongan dapat 

dikurangi. 

e. Nilai-nilai toleransi  

Adapun nilai-nilai pendidikan toleransi yang perlu dikembangkan 

adalah: 

1) Belajar dalam perbedaan  

Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin bersama 

orang lain yang berbeda secara hakiki, meskipun terhadap konflik 

dengan pemahaman kita. Pendidikan agama Islam dengan 

menekankan nilai-nilai toleransi dirancang, didesain untuk 

menanamkan nilai-nilai sebagai berikut: 

a) Sikap toleransi dari tahap yang minimalis, dari yang sekadar 

dekoratif hingga yang solid.  

b) Klasifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif 

agama-agama.  

c) Pendewasaan emosional.  

d) Kesetaraan dan partisipasi.  

e) Kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan Bersama antar 

agama.  
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2) Membangun saling percaya.  

Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial terpenting 

dalam penguatan masyarakat.  

3) Memelihara saling pengertian.  

Memahami bukan serta menyetujui. Saling memahami adalah 

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

mungkin saling melengkapi serta memberi kontribusi terhadap 

relasi yang dinamis dan hidup. Agama mempunyai tanggung jawab 

membangun landasan etnis untuk bisa saling memahami di antara 

entitas-entitas agama dan budaya yang plural multikultural.  

4) Menjunjung tinggi sikap saling menghargai. 

Pendidikan Agama Islam didesain proses pembelajaran 

semacam ini, diharapkan akan tercipta sebuah proses pembelajaran 

yang mampu menumbuhkan kesadaran pluralis di kalangan anak 

didik. Jika desain semacam ini dapat terimplementasi dengan baik, 

harapan terciptanya kehidupan yang damai, penuh toleransi, dan 

tanpa konflik lebih cepat akan lebih terwujud. Sebab pendidikan 

merupakan media dengan kerangka yang paling sistematis, paling 

luas penyebarannya dan paling efektif kerangka 

implementasinya.24 

f. Prinsip-prinsip toleransi antar umat beragama 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
                                                           

24 -
Journal Media komunikasi umat beragama, (Januari, 2017), 81. http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/toleransi/article/download/4324/2657  



23 
 

 
 

1) Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan penganutnya 

untuk menjadi jahat. 

2) Adanya persamaan yang dimiliki agama, misalnya ajaran 

tentang berbuat baik kepada sesama 

2) Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama. 

Diantaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara 

beribadah. 

3) Adanya bukti kebenaran agama 

4) Tidak boleh memaksakan seseorang menganut suatu agama 

atau suatu kepercayaan.25 

g. Manfaat toleransi  

Manfaat toleransi antar umat beragama yaitu: 

1) Dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. 

2) Dapat mempererat tali silaturahmi. 

3) Pembangunan negara akan lebih terjamin dalam 

pelaksanaannya. 

4) Terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. 

5) Lebih mempertebal keimanan.26 

h. Faktor yang mempengaruhi toleransi beragama 

Faktor yang mempengaruhi toleransi pada diri seseorang 

merupakan hasil dari interaksi faktor  yang mempunyai arah yang 

                                                           
25 Ricky Santoso Muharam, Membangun toleransi umat beragama di Indonesia 

berdasarkan konsep deklarasi kairo, 11, Jurnal HAM, (Agustus, 2020), 280. 
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1210/pdf  

26 Bahtiar Efendy, Masyarakat agama dan pluralism keagamaan, (Yogyakarta: Galang 
Press, 2001), 82.  
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sama, yang secara garis besar dapat digolongkan kedalam tiga faktor 

utama, yaitu: 

Pertama, awal kehidupan. Orang-orang toleran yang dilahirkan 

dan dibesarkan dengan atmosfir yang positif. Mereka merasa diterima, 

dicintai oleh keluarganya terlepas apapun yang mereka lakukan.  

Mereka dibesarkan dalam suasana yang penuh perlindungan bukan 

dengan penuh ancaman. Mereka mempunyai sikap yang lugas dalam 

beragama dengan orang tuanya. Mereka biasa menanganinya secara 

memuaskan tanpa harus tertekan ataupun mereka menjadi pencari 

kesalahan orang lain. Keluwesan mental terbaik pada orang toleran 

adalah tampil pada penolakannya terhadap logika dua sisi (abu-abu).  

Kedua, pendidikan. Toleransi adalah tanda intelegen, sementara 

over kategorisasi proyeksi, salah penempatan adalah tanda kebodohan. 

Meskipun begitu masih dipertanyakan apakah pendidikan tinggi secara 

otomatis membuat orang menjadi toleran. Pendidikan yang tinggi 

mengurangi perasaan tidak aman dan kecemasan pada seseorang. 

Pendidikan membuat seseorang melihat keadaannya masyarakatnya 

sebagai suatu keseluruhan dan memandang bahwa kemakmuran suatu 

kelompok berkaitan dengan seluruh kelompok yang ada. 

Ketiga, kemampuan empati. Kemampuan empati atau the ability 

to size up people atau disebut sebagai intelegensi sosial atau kepekaan 

sosial. Orang yang toleran lebih akurat dalam menentukan kepribadian 
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orang lain, mereka memiliki kemampuan menempatkan diri pada 

orang lain. Mereka peka terhadap prasangka pemikiran orang lain.  

Sholeh mengutip pendapat dari Dr. Syekh Yusuf al-Qardhawi 

menyebutkan bahwa faktor yang melahirkan sikap toleransi yang unik 

selalu mendominasi perilaku umat islam terhadap non-muslim ada 

empat, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, 

kebangsaan dan kesukuannya. Kemuliaan ini mengimplikasikan 

hak untuk dihormati. 

2) Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan 

merupakan realitas (ontologis) yang dikehendaki Allah SWT yang 

telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. 

3) Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang 

kafir atau menghukum kesesatan  orang sesat. Allah SWT yang 

mengadili mereka di hari perhitungan kelak. 

4) Keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil 

dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada 

musyrik. Begitupun Allah mencela perbuatan zalim meskipun 

terhadap orang kafir. 27 

Menurut M. Quraish Shihab yang diteliti oleh 

dalam skripsinya yang berjudul  Toleransi beragama menurut M. 

Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah mengemukakan bahwa:  

                                                           
27 Imam Musbikin, Pendidikan Karakter Toleransi, (IPUSNAS: NUSA MEDIA, 2021),22.  
http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/179358  
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Faktor yang mendukung adanya toleransi beragama adalah 

sebagai berikut:  

1) Keyakinan terhadap perbedaan manusia dalam agama dan 

keyakinan merupakan suatu realitas yang dikehendaki Allah swt. 

yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman atau kufur. 

Allah hendak menguji manusia dengan memberikan kebebasan 

dalam beragama dan bertindak sesuai dengan akal yang 

dianugerahkan oleh Allah. Seperti dalam kisah Nabi Yunus yang 

awalnya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini 

akhirnya mereka sadar dan beriman atas kehendak mereka sendiri 

pula. 

2) Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengadili orang kafir, 

atau menghukumi kesesatan orang sesat. Allah lah yang akan 

mengadili mereka dihari perhitungan nanti. Kebenaran adalah 

wahyu yang datang dari Allah, barang siapa yang beriman kepada 

Allah maka keuntungan dan manfaatnya akan kembali kepada 

dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menolak pesan-pesan Allah, 

maka dia sendirilah yang akan merugi dan celaka dengan 

perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri. 

3) Berlaku adil dan mengajak untuk berbudi pekerti mulia meskipun 

kepada orang musyrik. Allah tidak melarang umat-Nya untuk 

berbuat baik dalam bentuk apapun kepada umat agama lain. Allah 

tidak melarang umat-Nya berbuat kebajikan selama mereka tidak 
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memerangi, atau mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. 

Allah juga memperbolehkan umat-Nya untuk saling tolong-

menolong dengan orang yang tidak menghambat atau menghalangi 

umat Islam untuk beribadah. 

Faktor yang berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang 

kondusif dalam konteks membangun kerukunan umat beragama yaitu 

peran lingkungan dan keluarga.28 

Faktor penghambat adanya toleransi beragama adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya klaim kebenaran dari penganut suatu keyakinan yang 

saling menyalahkan kemudian memicu perselisihan antar umat 

beragama. Padahal surga dan neraka adalah hak prerogati Allah 

yang harus diakui. Allah memerintahkan umat-Nya untuk hidup 

rukun dan damai dengan umat agama lain tanpa mengorbankan 

ajaran agama yang diyakini. Dan menyerahkan kepada Allah 

tentang penentuan akhir, siapa yang mendapatkan anugrah 

kedamaian surga dan siapa yang takut dan bersedih. 

2) Adanya sikap kurang terbuka yang akhirnya tidak saling mengenal 

satu sama lain, padahal dengan saling mengenal kemudian akan 

timbul peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan 

dibutuhkan untuk saling mendapat pelajaran dan pengalaman pihak 

lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dapat 

                                                           
28 Amin Haedari, Pendidkan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang, 2010), 263.  
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berdampak baik pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi 

dan kebahagiaan ukhrawi. 

3) Adanya sikap saling mencela sembahan-sembahan agama lain yang 

kemudian dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. 

Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain 

merupakan tuntunan agama, guna memelihara kesucian agama-

agama, dan menciptakan rasa aman dan hubungan harmonis antar 

umat beragama. Memaki agama lain sama halnya dengan 

pelecehan agama yang melampaui batas serta dapat mengundang 

permusuhan.29 

Beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

diduga mempengaruhi sikap toleransi tersebut diantaranya adalah 

faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dari dalam diri siswa itu 

sendiri dan faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat dari luar pribadi 

siswa. 30  

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam   

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pembelajaran 

berasal dari kata belajar. Belajar adalah perubahan yang terjadi pada 

tingkah laku potensial yang secara relatif tetap dianggap sebagai hasil 

                                                           
29 -

http://etheses.iainponorogo.ac.id/17079/1/SKRIPSI_NI%27MAH%20%281%29%20OKE%20YU
HU.pdf  

30 Imam Musbikin, Pendidikan Karakter Toleransi, (IPUSNAS: NUSA MEDIA, 2021), 
14. http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/179358  
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dari pengamatan dan latihan. Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungan.31 

Pembelajaran adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan 

atau merangsang seseorang agar biasa belajar dengan baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.32 Sedangkan menurut Corey sebagaimana 

yang dikutip oleh Syaiful Sagala, pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu.33 

Pendidikan duraikan oleh beberapa ahli, seperti Ki Hajar 

Dewantara mengartikan Pendidikan adalah segala daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras 

dengan alam dan masyarakatnya.34 Kata Islam merupakan bentukan 

dari kata istilam (pergerakan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah), 

salam (keselamatan) dan salima (kesejahteraan). Secara harfiah Islam 

dapat diartikan menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan. 

                                                           
31 Slameto, Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

2.  
32 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), 110.  
33 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003), 61.  
34 Abd Muis Thabrani, Pengantar dan dimensi-dimensi Pendidikan, (Jember: STAIN 

Jember Press, 2013), 21.  
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Maksudnya orang yang menginginkan Islam akan memperoleh 

keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.35 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

sampai mengimani ajaran agama Islam yang diikuti dengan tuntutan 

untuk menghormati penganut agama sampai dengan hubungan 

kerukunan antar beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.36 

Pembelajaran PAI adalah proses pelibatan peserta didik secara 

aktif dalam aktivitas belajar PAI di bawah bimbingan pendidik dengan 

berpedoman pada program pembelajaran yang direncanakan agar 

tujuan pembelajaran PAI dapat tercapai secara efektif.37 

b. Dasar-dasar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Pelaksanaan Pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai 

dasar yang kuat. Dasar tersebut menurut Zuhairini antara lain:38 

1) Dasar Yuridis/Hukum 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-

undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan 

dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. 

                                                           
35 Sukarno, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: Elkaf, 2012), 

47.  
36 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), 56.  
37 Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan agama islam, (Banda Aceh: Pena, 

2017), 31 
38 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan agama islam berbasis kompetensi, 

(Bandung: Rosda Karya, 2004), 13-14.   
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Dasar yuridis formal tersebut antara lain: (1) Dasar ideal, yaitu 

dasar falsafah negara pancasila, sila pertama: Ketuhanan Yang 

Maha Esa,  (2) Dasar structural

dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara 

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-

masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.39 

2) Dasar Religius 

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. 

Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan 

Islam. dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam, sebab 

dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan menjadi 

bermakna.40 Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah 

perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. 

a) Dalam Al- an terdapat dalam Q.S. Al-Imran: 104 yang 

berbunyi 

 

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

                                                           
39 Suparta, Pengantar teori dan aplikasi pengembangan kurikulum PAI, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2016) 270.  
40 Abdul Mujib, ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 47.  
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mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung. 

b) Dalam Al- an terdapat dalam Q.S. An-Nahl 125 yang 

berbunyi 

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

c) Dalam Al- an terdapat dalam Q.S. At-Tahrim 6 yang 

berbunyi 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 
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Dari ayat-ayat dan hadist tersebut di atas memberikan 

pengertian kepada kita bahwa dalam ajaran Islam memang ada 

perintah untuk mendidik agama, baik pada keluarga maupun 

kepada orang lain sesuai dengan kemampuan (walaupun hanya 

sedikit) 

3) Dasar Psikologis 

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa 

dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat 

hatinya tidak tenang dan tidak tenteram sehingga memerlukan 

adanya pegangan hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Zuhairini 

dkk bahwa: Semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan 

adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan 

bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya 

Zat yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat 

mereka memohon pertolongan-Nya. 

Karena itu maka manusia akan selalu berusaha untuk 

mendekatkan diri kepada tuhan, hanya saja cara mereka mengabdi 

dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu berbeda-beda sesuai 

dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya bagi orang-orang 

muslim diperlukan adanya pendidikan agama islam, agar dapat 

mengarah fithrah mereka tersebut arah yang benar, sehingga 
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mereka akan dapat mengabdi dan beribadah sesuai dengan ajaran 

islam.  

c. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam 

proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam, antara lain41: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah adalah metode penyampaian materi pelajaran 

kepada siswa dengan cara penuturan lisan secara langsung yang 

didengar oleh peserta didik, baik dalam skala kecil ataupun jumlah 

besar. Dalam pendidikan Islam metode ini sudah digunakan sejak 

zaman pendidikan Islam awal yakni pada pendidikan masa 

Rasulullah saw dan para sahabat, hingga kini metode ceramah ini 

masih terus dipertahankan karena memiliki kelebihan tersendiri di 

samping juga ada kelemahan dalam aplikasi di kelas. 

Beberapa alasan mengapa metode ceramah menjadi tepat 

untuk dipraktikkan, diantaranya: 1) apabila guru menyampaikan 

fakta dan pendapat yang tidak tertulis di dalam buku atau naskah. 

2) apabila materi pelajaran yang harus disampaikan terlampau 

banyak sedangkan waktu sangat terbatas, 3) apabila guru adalah 

seorang pembicara yang komunikatif dan persuatif, 4) apabila guru 

ingin memperkenalkan pokok pelajaran yang baru dan 

menghubungkannya dengan materi sebelumnya (asosiasi), 5) 

                                                           
41

2011), 120-124.  https://core.ac.uk/download/pdf/228446435.pdf  
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apabila guru ingin merangkum materi pelajaran yang telah 

dipelajari, 6) apabila jumlah siswa terlalu banyak sehingga materi 

sulit disampaikan dengan metode lain. 

2) Metode diskusi atau musyawarah 

Dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam 

hubungan interaksi edukatif manusia sering dihadapkan pada 

berbagai macam permasalahan hidup, masalah ini terkadang ada 

yang mampu diselesaikan secara individual, tetapi banyak pula 

yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk 

menyelesaikannya. Metode diskusi atau musyawarah adalah salah 

satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah 

yang menyangkut untuk kebutuhan dan kepentingan bersama. 

Metode diskusi merupakan sebuah metode yang menyajikan 

pelajaran melalui proses pemikiran kritis dan teliti tentang suatu 

masalah tertentu dengan jalan bertukar pikiran, bantah membantah 

dan memeriksa dengan teliti hubungan yang terdapat di dalamnya, 

dengan jalan menguraikan, membanding-bandingkan, dan 

mengambil kesimpulan. Melalui metode diskusi untuk masalah 

tertentu bisa dijumpai lebih dari satu jawaban yang seluruhnya 

dapat diterima kebenarannya. 

Beberapa alasan mengapa metode diskusi menjadi tepat untuk 

dipraktikkan, di antaranya: 1) metode diskusi sangat tepat 

digunakan untuk menghidupkan suasana belajar mengajar di kelas, 
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2) mampu mempertinggi partisipasi siswa untuk mengeluarkan 

pendapat, 3) merangsang siswa untuk mencari pemecahan terhadap 

suatu masalah, 4) melatih siswa untuk bersikap dinamis dan kreatif 

dalam berpikir, 5) menumbuhkan sikap toleransi dalam 

berpendapat dan bersikap, 6) hasil diskusi dapat disimpulkan dan 

mudah untuk dipahami, 7) mampu memperluas cakrawala dan 

wawasan berpikir siswa. 

3) Metode demonstrasi atau eksperimen 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan 

menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu 

konsep atau materi pelajaran tertentu, atau untuk memperlihatkan 

bagaimana melakukan dan jalannya suatu proses kepada siswa. 

Jika demonstrasi penekanannya terletak pada memperagakan 

bagaimana jalannya proses tertentu, maka eksperimen adalah 

melakukan percobaan atau mempraktikkan secara langsung atau 

dengan cara meneliti dan mengamati dengan teliti. 

Beberapa alasan mengapa metode demonstrasi dan 

eksperimen menjadi tepat untuk dipraktikkan, diantaranya: 1) 

apabila pelajaran bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

tertentu pada siswa, 2) untuk memudahkan siswa memahami 

materi pelajaran yang berbentuk praktik, sehingga tidak 

membutuhkan penjelasan verbal yang panjang, 3) untuk 

menghindari verbalisme yang berlebihan dalam pengajaran, 4) 
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menjadikan siswa aktif dan kreatif karena terlibat langsung dalam 

percobaan atau pengamatan, 5) memberi kesan mendalam bagi 

siswa karena pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung yang 

mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Metode insersi (sisipan) 

Metode insersi merupakan metode yang menyajikan materi 

pelajaran dengan cara menyelipkan inti sari materi pelajaran agama 

Islam di dalam materi pelajaran umum, bertujuan agar siswa tidak 

hanya menerima penjelasan materi pelajaran umum secara ilmiah 

tetapi juga mampu melihat perbandingan kajian melalui perspektif 

kajian agama. 

Kelebihan matode insersi diantaranya: 1) pelaksanaan metode 

ini tidak banyak membutuhkan waktu, umumnya tidak lebih dari 

2 3 menit, 2) tanpa sadar siswa telah mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman agama, 3) tidak bergantung kepada media 

pengajaran, 4) siswa dapat membandingkan materi umum yang 

ditinjau melalui perspektif agama. 

5) Metode menyelubung (wrapping method) 

Metode menyelubung atau membungkus (wrapping method) 

yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran agama yang 

sengaja dibungkus atau diselubungi dengan materi-materi lain, 

seperti melalui kisah cerita, atau melalui ilmu lain seperti ilmu 

sejarah, metode ini memasukkan secara terselubung norma agama 
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melalui materi umum. Misalnya seorang guru mengajar sejarah 

perang Paderi yang mengisahkan kepahlawanan Tuanku Imam 

Bonjol, atau sejarah perang Salib dengan pahlawannya yang 

terkenal Salahuddin al-Ayyuby, maka di dalam kisah tersebut 

dapat disuntikkan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan kepada 

Allah Swt. 

Berbeda dengan metode insersi, metode wrapping dalam 

menyampaikan pelajaran agama selalu memulai dengan materi 

umum yang berfungsi sebagai pembawanya, sedangkan yang 

menjadi materi pokok adalah materi agama. Materi umum hanya 

sebagai kulit pembungkusnya. Inti perbedaan metode insersi dan 

metode wrapping terletak pada mata pelajarannya, selain itu dalam 

metode wrapping seluruh waktu yang tersedia digunakan untuk 

penjelasan materi agama, sedangkan pada metode insersi 

penjelasan materi agama hanya berupa sisipan yang tidak lebih dari 

2-3 menit. 

Kelebihan metode menyelubung (wrapping) di antaranya: 1) 

metode ini menuntut kesiapan guru untuk menguasai materi agama 

di samping materi umum yang diajarkan, sehingga mendorong 

guru untuk berwawasan luas, 2) selain peran guru, metode ini 

menuntun siswa untuk melihat materi umum dari sudut pandangan 

nilai-nilai agama, 3) menghilangkan dikotomi (pemisahan) antara 

materi umum dan agama sehingga siswa dapat menemukan garis 
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merah antara kedua materi tersebut sehingga tidak muncul sikap 

sinis terhadap salah satu materi pelajaran.  

6) Metode inquiry 

Metode inquiry merupakan metode pengajaran yang dilakukan 

dengan cara menyuguhkan suatu peristiwa yang mengandung teka-

teki atau permasalahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik 

terdorong mencari pemecahan masalah tersebut. Pola kerja metode 

inquiry ditelusuri dari fakta nyata lapangan menuju teori, dengan 

harapan siswa dapat termotivasi untuk mencari dan meneliti, serta 

mampu menyelesaikan masalah dengan kemampuan dirinya 

sendiri. 

Pelaksanaan metode inquiry dilakukan dengan cara membagi 

tugas meneliti suatu masalah di kelas. Siswa terlebih dahulu dibagi 

menjadi beberap kelompok, dan masing-masing kelompok 

mendapat tugas untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian 

tugas tersebut dipelajari, diteliti, dan dibahas bersama-sama 

kelompoknya. Setelah dibahas, kemudian tiap kelompok membuat 

laporan hasil, laporan harus sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Kelebihan metode inquiry antara lain: 1) mendorong siswa 

untuk berpikir ilmiah dan sistematis dalam menyelesaikan 

permasalahan, 2) mendorong siswa untuk berpikir kritis dan 

intuitif, dan bekerja atas dasar inisiatif sendiri, 3) menumbuhkan 
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sikap objektif, jujur dan terbuka, 4) proses belajar mengajar 

menjadi hidup dan dinamis. 

d. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam  

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan 

Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia 

dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran Agama 

Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan 

perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Ruang lingkup pendidikan Agama Islam pada dasarnya sejalan 

dengan ruang lingkup agama Islam yang mencakupi tiga aspek:  

1) Hubungan manusia dengan Penciptanya (Allah SWT) sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur an surat Az-Zariyat ayat 56. 

2) Hubungan manusia dengan manusia, sebagaimana dijelaskan 

dalam al- -Maidah ayat 2. 

3) Hubungan manusia dengan makhluk lain/lingkungannya, 

sebagaimana dijelaskan dalam al-

Surat Ali Imran ayat 191.  

Ramayulis menjelaskan, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

(PAI) meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara: 

1) Hubungan manusia dengan Allah swt 
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2) Hubungan manusia dengan sesama manusia 

3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan 

Sedangkan ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam meliputi lima unsur pokok, yaitu: 

1) Al- . 

2) Akidah. 

3) Syariah. 

4) Akhlak. 

5) Tarikh. 42 

e. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Islam sebagai undang-undang dasar Ilahi telah memberikan 

hukum yang lengkap tentang kehidupan manusia, bersifat universal, 

berlakunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, Islam 

senantiasa memperhatikan kultur dan tidak menolak tajdid. Dari sini, 

pendidikan Islam sebagai bagian dari gejala-gejala manusia dapat 

diarahkan pada dua tujuan: 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang harus dicapai oleh system 

pendidikan Islam sesuai dengan sumber dan dasar pelaksanaannya, 

tanpa batasan ruang dan waktu. Tujuan umum dari pendidikan 

Islam yaitu membentuk manusia yang berkepribadian muslim, 

                                                           
42 Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan agama islam, (Banda Aceh: Pena, 

2017), 31.  
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yakni manusia yang bertakwa, dengan sebenar-benarnya takwa 

kepada Allah. 

2) Tujuan Khusus  

Tujuan khusus merupakan operasionalisasi dari tujuan umum, 

yang bersifat relatif, mengingat dan memperhatikan kultur dan 

senantiasa memperhatikan adanya tajdid, sesuai dengan cita-cita 

dan falsafah bangsa tempat umat Islam hidup di dalamnya, dengan 

syarat tidak bertentangan dengan sumber dan dasar pendidikan 

Islam. Tujuan khusus lebih memperhatikan, menekankan dan 

menuntut murid agar mempunyai pemahaman, kemampuan dan 

keterampilan tertentu yang mengarah kepada terwujudnya tujuan 

umum dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada. 

Seperti, takwa sebagai indikatornya antara lain ialah shalat, maka 

pada pendidikan dasar, murid dituntut untuk dapat melaksanakan 

shalat dan seterusnya. 

Demikian jelas tujuan pendidikan Islam. Jika ditinjau secara 

sistematik, prosesnya harus mengarahkan seluruh komponen yang 

ada yaitu materi, metode, murid, guru menuju tujuan sebagaimana 

tersebut di atas. 43  

  Tujuan PAI di sekolah ialah agar peserta didik dapat 

memahami, terampil melaksanakan, dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman 

                                                           
43 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar: 2009). 133.  
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dan bertakwa kepada Allah swt berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sementara itu, Harun Nasution tujuan PAI (secara khusus di sekolah 

umum) adalah untuk membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang 

patuh kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan 

pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, 

meski mata pelajaran agama tidak diganti mata pelajaran akhlak dan 

etika. 

Hakikat Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Aktivitas belajar mengajar merupakan aktivitas inti yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran 

selalu bertemu dua aktivitas ini, yaitu belajar dan mengajar, demikian 

juga dengan proses pembelajaran PAI, meskipun kedua aktivitas 

tersebut selalu berpasangan, namun dalam proses pembelajaran 

memiliki pelaku yang berbeda.44 

 

 

                                                           
44 Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan agama islam, (Banda Aceh: Pena, 

2017), 34.  
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f. Proses pembelajaran Pendidikan agama islam  

Adapun proses pembelajaran PAI dapat dikatakan sebagai suatu 

proses membangun pemahaman peserta didik sehingga menyebabkan 

perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dengan 

prosedur instruksional yang efektif.  

Tahapan tersebut menandakan bahwa proses pembelajaran 

terformat dengan sistematis sehingga lebih efektif dalam penerapan 

dan pencapaian tujuan pembelajaran. Hal tersebut pula mengisyaratkan 

bahwa proses pembelajaran diawali dengan perencanaan atau lebih 

dikenal dengan RPP. Proses pembelajaran yang dilengkapi dengan 

perencanaan lebih mudah dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

Selanjutnya setelah penerapan pembelajaran PAI telah ditata dengan 

baik, juga harus ada feed back dari proses pembelajaran tersebut guna 

pengkajian lebih lanjut terhadap proses pembelajaran PAI untuk 

perbaikan dan pengembangan. 

Dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka 

sampai menutup pelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran meliputi: 

1) Kegiatan awal, yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan bila dianggap perlu memberikan pretest. 

2) Kegiatan inti, yaitu kegiatan utama yang dilakukan pendidik dalam 

memberikan pengalaman belajar, melalui berbagai strategi dan 

metode yang dianggap sesuai dengan tujuan dan materi yang akan 

disampaikan. 
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3) Kegiatan akhir, yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan 

pemberian tugas atau pekerjaan rumah bila dianggap perlu. 

Pada hakikatnya ketiga kegiatan pembelajaran tersebut 

merupakan kegiatan penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

terdapat kegiatan penting yang harus diperhatikan dalam proses 

pembelajaran PAI, yaitu persiapan (preparation), penyampaian 

(presentation), latihan (practice) dan penampilan hasil (performance).  

Untuk lebih jelas tentang empat kegiatan proses pembelajaran 

tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:  

1) Persiapan (preparation) 

Tahap persiapan merupakan tahap mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti aktivitas belajar. Tanpa ini, pembelajaran 

akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Namun karena 

terlalu bersemangat untuk mendapatkan materi, tahap ini sering 

diabaikan, sehingga mengganggu pembelajaran yang baik. 

Pelaksanaan Pembelajaran PAI harus dipersiapkan dengan baik 

melalui perencanaan yang matang. Pelaksanaan tanpa didukung 

persiapan akan mengalami kegagalan. Aktivitas persiapan dalam 

proses pembelajaran bertujuan untuk membangkitkan semangat 

belajar peserta didik terhadap belajar PAI, mengembangkan sikap 

positif peserta didik terkait dengan pembelajaran PAI, dan 

menciptakan situasi pembelajaran PAI yang positif. 
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2) Penyampaian (presentation) 

Tahap penyampaian dalam pembelajaran PAI merupakan tahap 

menghubungkan peserta didik dengan materi ajar PAI secara 

terformat yang diformulasikan dengan situasi pembelajaran yang 

positif dan menyenangkan. Aktivitas penyampaian dalam 

pembelajaran PAI bukan berarti tidak melibatkan peserta didik 

secara aktif, namun posisi guru dalam pembelajaran menjadi 

sebagai fasilitator yang memimpin proses pembelajaran PAI 

dengan memberikan kesempatan belajar secara aktif kepada peserta 

didik. Belajar adalah proses mencari dan menemukan pengetahuan, 

bukan menunggu informasi yang disampaikan pendidik, 

penyampaian (presentation) dilakukan pendidik untuk mengawali 

proses pembelajaran bertujuan untuk memberi pengantar 

pembelajaran, bukan sebagai fokus utama. 

Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya suatu yang 

dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif 

melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan di setiap 

langkah. Sedangkan tujuan penyampaian adalah untuk membantu 

peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara 

yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra dan 

cocok untuk semua gaya belajar. Pendidik bukan semata-mata 

sebagai sentral penyampaian dalam proses pembelajaran, namun 
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perlu keterlibatan peserta didik secara aktif dalam aktivitas 

penyampain (presentation) terhadap pembelajaran PAI.  

3) Latihan (practice) 

Pengalaman belajar 70% dipengaruhi oleh aktivitas praktik atau 

peserta didik secara langsung dihadapkan dengan latihan. Praktek 

atau latihan langsung dalam pembelajaran PAI dilakukan untuk 

memberikan pengalaman dan keterampilan secara detil kepada 

peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari, sehingga 

peserta didik tidak hanya menguasai konsep saja, dalam arti 

penguasaan bidang kognitif saja. Tugas pendidik adalah mengajak 

peserta didik dengan cara yang dapat membantu mereka 

memadukannya ke dalam struktur pengetahuan makna dan 

keterampilan internal yang tertanam dalam dirinya. Membangun 

struktur makna yang baru dari pengalaman dapat diambil dari 

berbagai bentuk pengalaman belajar sebelumnya. Sementara, 

tujuan tahap pelatihan adalah untuk membantu peserta didik 

mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan 

baru dengan berbagai cara. Memperbanyak latihan dalam 

pembelajaran PAI merupakan proses melatih peserta didik untuk 

terampil dalam bidang psikomotorik. 

4) Penampilan hasil (performance) 

Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman 
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menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Nilai setiap 

program belajar terungkap hanya dalam tahap ini. Namun banyak 

yang mengabaikan tahap ini. Padahal ini sangat penting disadari, 

bahwa tahap ini merupakan suatu kesatuan dari proses belajar. 

Tujuan tahap penampilan hasil adalah untuk memastikan bahwa 

pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Selanjutnya, 

tujuan tahap penampilan hasil juga untuk membantu peserta didik 

belajar menerapkan dan  memperluas pengetahuan atau 

keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar 

akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat.45 

3. Toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam  

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.46 

Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada 

seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk 

melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing 

yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari 

orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.47 

                                                           
45 Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan agama islam, (Banda Aceh: Pena, 

2017), 34. 
46 Guntur Setiawan, Implementasi dalam biroaksi pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), 39.  
47 
(Desember, 2016), 399. https://core.ac.uk/download/pdf/228987512.pdf  
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Pembelajaran PAI adalah proses pelibatan peserta didik secara aktif 

dalam aktivitas belajar PAI di bawah bimbingan pendidik dengan 

berpedoman pada program pembelajaran yang direncanakan agar tujuan 

pembelajaran PAI dapat tercapai secara efektif.48 

Jadi, implementasi toleransi antar umat beragama dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah tindakan menghargai serta 

menghormati agama lain pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam 

di dalam kelas yakni saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan agama islam, (Banda Aceh: Pena, 

2017), 31 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan.49 Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok.50 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan atau studi kasus. 

Penelitian studi kasus merupakan  suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, 

lembaga atu organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang 

peristiwa tersebut.51  yang mana pada penelitian ini peneliti mengambil 

penelitian di SMPN 2 Ambulu.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut 

dilakukan. Adapaun lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah SMPN 2 

Ambulu  Jl. Watu Ulo No. 57 Kelurahan Sabrang, Kecamatan Ambulu, 

                                                           
49 Lexi J, Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), 2.  
50  Nana Syaodih Sukmadinata, metode penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2007), 60. 
51 Mudjia Rahardjo, Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya, 

(Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 4. http://repository.uin-
malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf  
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Kecamatan Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada observasi awal bahwa terdapat fakta unik di 

SMPN 2 Ambulu yang memiliki siswa berbeda agama.  

C. Subyek Penelitian  

Adapun subyek penelitian atau informan yang akan dipilih  dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Kepala Sekolah  

a. H. Agus Siswanto, S.Pd. M.Si. ( periode lama )  

b. H. Maroji, M.Pd. ( periode baru )  

2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

a. Siti Anisah, S.Ag. 

b. Shifatul Ulya, S.Pd.I.  

3. Siswa -siswi SMPN 2 Ambulu  

a. Ersya Dheandra Gita Ardani (siswa non-muslim kelas 9 E) 

b. Florencia Andira Melanie (siswa muslim kelas 9 E) 

c. Eko Ramadhani k. (siswa muslim kelas 9 J) 

d.  (siswa muslim kelas 9 J) 

e. Clarissa Angel Widodo (siswa non-muslim kelas 9 J)  

f. Jhonatan Christopher (siswa non-muslim kelas 9 J) 

g. Ester Olivia Rebecca Setyawan (siswa non-muslim kelas 8 H) 

h. Fifi Lutfiani (siswa muslim kelas 8 H) 
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Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

suatu hal yang diketahui atau yang dianggap suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.52 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, 

maupun menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai 

dengan tujuannya. Adapun data-data primer yang penulis gunakan sebagai 

penelitian yaitu Guru Pendidikan Agama Islam dan siswa Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.53 Adapun data 

sekunder yang penulis gunakan di penelitian ini yaitu data guru, data siswa 

dan hal lainnya yang menunjang terhadap data primer.  

D. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.54  

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                           
52 Iqbal Hasan, metodologi penelitian dan aplikasinya, (Jakarta:Ghalia 

Indonesia,2002),82. 
53 Saifuddin Azwar, metode penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),36. 
54 Sugiono, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.  
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1. Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara 

langsung antara pewawancara atau peneliti dengan responden. Peniliti 

melakukan wawancara dengan responden di tempat peneliti yakni SMPN 2 

Ambulu. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

fakta. Peneliti melakukan wawancara terhadap guru pendidikan agama 

Islam dan siswa.  

2. Teknik observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertolongan indra mata. Teknik ini bertujuan untuk lebih 

mendalami situasi sosial sebagaimana yang diperoleh lewat wawancara, 

mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan untuk memperoleh 

data yang tidak bisa didapatkan dengan wawancara atau yang lainnya.  

3. Dokumentasi  

Penulis memberikan data-data dokumentasi yang didapat dari 

sekolah SMPN 2 Ambulu, yang berhubungan dengan fokus penelitian 

yaitu tentang implementasi toleransi antar umat beragama, faktor 

pendukung serta faktor penghambat dalam mengimplementasikan toleransi 

antar umat beragama.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengoperasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.55  

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang mengacu dari 

konsep Miles dan Huberman yang terdiri dari: 

1. Pengumpulan Data ( Data Collection) 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data 

dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang 

diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan  penjajahan 

secara umum terhadap situasi obyek yang akan diteliti, semua yang dilihat 

dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh 

data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada 

guru pendidikan agama Islam , siswa dan pihak yang dianggap tahu dalam 

penelitian ini.  

2. Kondensasi  Data ( Data Condensation) 

Kondensasi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan , 

membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, traksip dan 

berbagai dokumen. Setelah  melakukan pengumpulan data tentang 

implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

                                                           
55 Sugiono, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 131.  
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pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu  maka peneliti disini memilih 

data yang diperlukan dan data-data yang tidak penting dibuang.  

3. Penyajian Data (Data Display)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah mengumpulkan 

data terkait dengan implementasi toleransi antar umat beragama dalam 

pembelajaran Pendidikan agama islam, maka langkah selanjutnya yaitu 

mengelompokkan hasil data dan observasi serta wawancara untuk 

disajikan dan dibahas secara detail.  

4. Kesimpulan ( Conclussion Drawing/Verifying)  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kkembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Setelah mengajukan data terkait dengan implementasi toleransi antar umat 

beragama dalam pembelajaran Pendidikan agama islam, maka peneliti 

disini melakukan penarikan kesimpulan.    
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F. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan memeriksa keabsahan data, data yang 

memenuhi syarat (reliable dan valid) dipertahankan dan yang tidak memenui 

syarat dapat digugurkan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik.  Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama. Data tersebut 

diperoleh melalui guru Pendidikan Agama Islam dan Siswa muslim dan non 

muslim  di SMPN 2 Ambulu.  Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan 

Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data  dari 

sumber yang sama. 56  Jadi data nantinya akan diperoleh dari wawancara 

kemudian dicek dengan hasil observasi dan bukti dokumentasi.  

G. Tahap-tahap Penelitian  

Dalam tahapan penelitian yang saya lakukan disini ialah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra lapangan  

Tahap pra lapangan merupakan tahap yang dilakukan sebelum peneliti 

terjuan ke lapangan. Tahapan yang dilakukan antara lain:  

a. Menyusun rencana penelitian  

Rencana penelitian meliputi latar belakang masalah yang akan 

diteliti beserta alasan  pelaksanaan penelitian, penentuan jadwal 

penelitian, rancangan  pengumpulan data, rancangan prosedur analisis 

data dan rancanagn pengecekan keabsahan data.  

                                                           
56 Sugiono, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 125.   
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b. Studi eksplorasi  

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi dengan tujuan 

mengenal segala keadaan fisik dan social lokasi penelitian.  

c. Perizinan  

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan izin dengan prosedur 

permintaan surat pengantar dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad 

Siddiq Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan 

kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Ambulu.  

d. Penyusunan instrument penelitian 

Kegiatan dalam penyusunan instrument penelitiann meliputi: 

menyusun pertanyaan dan mencatat dokumen yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.   

b. Pengolahan data 

Pengolahan data dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses 

analisis data.   

c. Analisis data 

Data yang telah terkumpul dan tersusun dianalisis menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa yang 

telah diperoleh selama pengumpulan data.  
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3. Tahap Pelaporan 

Laporan penelitian merupakan dokumen yang berisi uraian sistematis 

tentang kegiatan penelitian, hasil penelitian dan rekomendasi yang 

diberikan.57 Tahap ini merupakan tahap pembuatan laporan tertulis dari 

hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, laporan ini akan ditulis dalam 

bentuk skripsi.   

                                                           
57 Sugiono, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 215.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu  

SMPN 2 Ambulu merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Pertama yang berlokasi di Kabupaten Jember, lebih tepatnya terletak di Jl. 

Watu Ulo No. 57 Kelurahan Sabrang, Kecamatan Ambulu, SMPN 2 

Ambulu memiliki daya tarik tersendiri bila dibandingkan sekolah-sekolah 

lainnya di Kabupaten Jember, disebabkan letaknya yang strategis berada di 

pinggir jalan namun bukan jalan raya dan di pinggir sawah sehingga 

suasana tenang tidak banyak kendaraan lewat.  

2. Sejarah singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu  

SMPN 2 Ambulu berdiri pada tahun 1982 awalnya merupakan 

filial dari SMPN 1 Ambulu. Setelah tiga tahun, lalu pindah pada gedung 

baru yang berdiri pada tahun 1984 yang terletak di Jl. Watu Ulo No. 57 

Kelurahan Sabrang, Kecamatan Ambulu. Siswa menempati gedung baru 

tersebut dengan kepala sekolah bapak Drs. Supodo, SH.58  

Kepala sekolah yang pernah memimpin SMPN 2 Ambulu dari 

awal hingga sekarang adalah: 

a. Drs. Supodo, SH (1984-1986) 

b. Soepratikno, BA (1986-1994) 

c. Moelyono Hery Soesanto, BBA (1994-1996) 

                                                           
58 SMPN 2 Ambulu,  
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d. Drs. Sutedy (1996-2003) 

e. Didiek Triyanto, S.Pd, M.Pd. (2003- 2008) 

f. Drs. Machfud (2008-2013) 

g. Drs. Bambang Setyonohadi, MM. (2013-2014) 

h. H. Agus Siswanto (2014-2022) 

i. H. Maroji, M.Pd.  (2022- sekarang)  

Pada awal berdiri sekolah ini terdiri dari 1 kantor dan 6 ruang 

kelas. Sedangkan saat ini ruangan kelas berjumlah 29, laboratorium IPA 1, 

musholla 1, ruangan perpustakaan 1, ruangan BK 1, ruangan guru 1, 

ruangan kepala sekolah1, ruangan keterampilan 1, ruangan lab computer 1, 

ruangan TU 1, ruangan osis 1, ruangan UKS 1.59  

3. Letak Geografis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu 

SMPN 2 Ambulu terletak di Jl. Watu Ulo No. 57 Kelurahan 

Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Sebagaimana peneliti 

amati letak geografis  SMPN 2 Ambulu terletak di pinggir jalan serta di 

pinggir sawah tempatnya pun sepi sehingga sangat efektif dalam proses 

pembelajaran.  

4. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) 

Satuan Pendidikan SMPN 2 Ambulu  

Alamat  : Jl. Watu Ulo No. 57 Kelurahan Sabrang, 

Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. 

                                                           
59 SMPN 2 Ambulu, 2022.  
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NPSN  : 20523886 

Jenjang Pendidikan  : SMP  

Status Sekolah : Negeri    

Kepala Sekolah : H. Maroji, M.Pd.  

Status Kepemilikan   : Pemerintah Pusat60 

5. Jumlah Siswa  

Adapun jumlah siswa di SMPN 2 Ambulu pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2021/2022 adalah sebagai berikut:   

a. Kelas VII : 320 

b. Kelas VIII : 345 

c. Kelas IX : 313  

Adapun jumlah siswa di SMPN 2 Ambulu pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2021/2022 berdasarkan agamanya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa beragama muslim  

1) Laki-laki: 487 

2) Perempuan: 480 

b. Siswa beragama kristen 

1) Laki-laki: 4 

2) Perempuan: 7 

Jadi jumlah siswa di SMPN 2 Ambulu berjumlah 978 siswa. 61 

6. Jumlah Guru dan Pegawai   

a. Guru   : 49 

                                                           
60 SMPN 2 Ambulu,  
61 SMPN 2 Ambulu,  
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b. Pegawai  : 1262

7. Visi dan Misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu 

a. Visi  

Unggul dalam prestasi, mandiri berdasarkan iman dan taqwa (IMTAQ) 

b. Misi 

1) Melaksanakan kurikulum tingkat satuan Pendidikan yang berlaku 

sesuai dengan standart isi. 

2) Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

3) Melaksanakan standart kelulusan yang kompetitif sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

4) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta 

kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan akademik.  

5) Memenuhi dan memperdayakan sarana prasarana secara maksimal 

dan inovatif.  

6) Melaksanaan pengelolaan sekolah sekolah dengan managemen 

berbasis sekolah professional. 

7) Menghimpun pembiayaan partisipasif masyarakat sebagai 

pendamping dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. 

8) Melaksanakan evaluasi secara kontinyu dan berkesinambungan 

untuk perkembangan kualitas peserta didik Lembaga Pendidikan.63 

 

                                                           
62 SMPN 2 Ambulu,  
63 SMPN 2 Ambulu,  
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan beberapa tekhnik seperti observasi, wawancara dan 

dokumentasi, maka implementasi toleransi antar umat beragama di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu adalah sebagai berikut:  

1. Implementasi toleransi  antar umat beragama dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Ambulu. 

Pada saat peneliti melakukan penelitian dengan teknik wawancara 

mengenai Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Ambulu. Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam ibu Siti Anisah beliau memberikan pernyataan 

sebagai berikut:  

Pandangan saya mengenai  toleransi antar umat beragama itu 
sendiri sangat penting ya karena  merupakan  tingkah laku atau 
perbuatan menghargai, menghormati yang beragama lain yang 
tentunya tidak menyimpang dari norma-norma agama. Pandangan 
saya juga bahwa toleransi itu sangat diperlukan apalagi di dalam 
pembelajaran PAI yang di dalamnya ada siswa non muslimnya.64  
 

Selain pada ibu Siti Anisah, peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Yang lain yaitu kepada ibu 

Shifaul Ulya mengenai Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Ambulu. Adapun peneliti melakukan wawancara 

                                                           
64 Wawancara dengan ibu Siti Anisah, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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terhadap guru Pendidikan Agama Islam ibu Shifaul Ulya beliau 

memberikan pernyataan sebagai berikut:  

Toleransi antar umat beragama menurut saya adalah sikap lapang 
dada memandang perbedaan agama yang ada di sekitar kita 
sekecil apapun bentuknya atau sikap mau menerima perbedaan 
dari agama lain yang tidak sesuai dengan agama kita.65 
 

Toleransi antar umat beragama memang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama jika kita hidup berdampingan dengan 

orang yang berbeda agama dengan kita, sangat dipentingkan untuk 

menjaga kerukunan beragama.  Namun meski bertoleransi haruslah tetap 

ada batasan-batasan yang harus dijaga, terutama dalam segi akidah maka 

tidak boleh dicampuradukkan.  

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap siswa siswi 

SMPN 2 Ambulu , pernyataan siswa yang pertama atas nama Eko 

Ramadhani siswa muslim kelas IX J yaitu sebagai berikut:  

Toleransi beragama menurut saya menghormati  teman yang 
beragama lain, tidak membeda-bedakan  walaupun agama kita 
berbeda, karena dalam kehidupan pertemanan harus saling 
menghargai dan saling membantu. 66 
 

Toleransi antar umat beragama merupakan sikap saling menghargai 

dan mengormati terhadap yang beda agama, bisa berupa sikap saling 

membantu ketika ada teman butuh.  Jhonatan Christopher yang merupakan 

siswa non muslim di kelas IX J juga memberikan keterangan sebagai 

berikut:  

                                                           
65 Wawancara dengan ibu Shifatul Ulya, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
66 Wawancara dengan Eko Ramadhani, 26 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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Toleransi beragama itu saling menghargai antar pemeluk agama 
lain menghargai perbedaan-perbedaan cara ibadah, tata tertib 
agama dan hal lainnya juga, serta tidak merendahkan meskipun 
berbeda dengan kita. 67 
 

Toleransi antar umat beragama berarti menghargai dan 

menghormati agama lain dengan tidak merendahkan agama lain , baik cara 

ibadah maupun hal lainnya.  

Berkenaan dengan implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Ambulu  peneliti mewawancarai ibu  Siti Anisah yang 

merupakan Guru PAI di SMPN 2 Ambulu.  

Awal saya masuk kelas Ketika saya tahu bahwa di kelas tersebut 
ada non muslimnya saya tanya pada mereka apakah mereka mau 
tetap di dalam kelas atau mau keluar, namun dengan Batasan 
bahwa mereka keluar kelas ya hanya di depan kelas saja tidak 
sampai kemana-mana. Pada saat pembelajaran saya tidak akan 
mengurangi apa yang akan saya sampaikan mengenai materi PAI 
tersebut, mungkin kok ada kata-kata saya yang tersinggung itu 
memang yang harus saya ajarkan utamanya mengenai agama 
Islam, mungkin dari situ mereka bisa membedakan letak 
perbedaan antara agama islam dan agama yang mereka anut. 
Sampai ada yang pernah ada yang masuk Islam karena sering 
mendengarkan Ketika pembelajaran PAI namun hal itu bukan 
berarti kami tidak menjaga toleransi tapi itu memang hidayah dari 
Allah bagi mereka karena itu atas kemauan mereka sendiri. 68 
 

Toleransi yang diterapkan ketika pembelajaran PAI yakni guru 

tidak memaksakan siswa agar tetap di kelas namun memberikan pilihan 

ingin di luar atau tetap di dalam kelas, hal ini juga ditegaskan oleh ibu 

ul Ulya, beliau mengatakan:  

                                                           
67 Wawancara dengan Jhonatan Christoper, 26 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
68 Wawancara dengan ibu Siti Anisah, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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Ketika saya mengajar di kelas yang ada non muslimnya pertama 
kali pasti akan saya tawarkan mereka mau tetap berada di dalam 
kelas atau keluar dari kelas agar lebih memudahkan untuk saya 
berkata karena ditakutkan ada yang menyinggung perasan 
mereka, itu termasuk cara saya menghargai agama lain, tapi 
kebanyakan anak-anak pasti lebih memilih tetap di dalam kelas 
mengikuti pembelajaran PAI, terkadang mereka ikut menyimak 
materi yang saya terangkan terkadang juga mereka lebih memilih 
untuk membaca-baca buku.  Tentunya ada perbedaan mengenai 
kelas yang ada non muslimnya dengan kelas yang siswanya 
muslim semua namun tidak di semua pembahasan mungkin hanya 
beberapa KD (kompetensi dasar) yang membahasa akidah saja, 
biasanya di awal saya sampaikan permohonan maaf kepada 

on maaf ya jika 
keterangan saya berbeda dengan keyakinan anda, hal ini yang 

tidak terlalu membahas tentang perbedaan Islam non Islam, saya 
lebih fokus saja pada akidah Islam hal itu semata-mata karena 
saya menghargai     keberadaan mereka, namun hal itu tidak akan 
mengurangi penjelasan dari materi yang akan saya sampaikan.69  

  
Ketika siswa non muslim di kelas ada perbedaan dalam perasaan, 

tentunya lebih hati-hati dalam menerangkan Ketika bersangkutan dengan 

akidah, semata-mata karena menghargai agama lain. Siswa non muslim 

ikut menyimak pembelajaran PAI sehingga mereka memahami adanya 

kesamaan ajaran antara agama islam dan agama Kristen yaitu sama-sama 

mengajarkan hal kebaikan. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari  

Ester siswi non muslim kelas VIII H, yang memberikan pernyataan 

sebagai berikut:  

Sikap toleransi yang saya terapkan Ketika pembelajaran PAI yaitu 
Ketika pembelajaran dimulai saya tetap di dalam kelas, meskipun 
guru PAI memberikan saya pilihan untuk keluar kelas namun 
saya lebih memilih untuk tetap didalam kelas karena saya 
menghargai teman-teman saya yang muslim dan saya  
menghormati guru yang sedang mengajar meskipun kami berbeda 
keyakinan, terkadang saat pembelajaran PAI Ketika ada tugas 

                                                           
69 Wawancara dengan ibu Shifatul Ulya, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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PAI temen saya yang muslim bertanya kepada saya, namun saya 
karena kami memang 

sering bercanda seperti biasanya meskipun kami beda agama 
namun menurut saya itu bukanlah alasan untuk kita tidak 
berteman. Di dalam kelas saya tidak bermain sendiri ataupun 
membaca buku lain , namun saya tetap mendengarkan penjelasan 
dari guru PAI, menurut saya keterangannya sama dengan agama 
Kristen yang saya anut, sama-sama mengajarkan hal baik. 
Meskipun saya minoritas di kelas ini, namun saya merasa sama 
dengan yang lain, karena mereka tidak membeda-bedakan kami 
yang minoritas, kami berteman sebagai teman kelas jadi tidak 
menyangkut pautkan dengan agama, meskipun hal nya dalam 
kegiatan pembelajaran agama.70  
 

Perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup harmonis karena pada 

dasarnya perbedaan itu indah. Perbedaan keyakinan tidak berarti hidup 

berkelompok yaitu masing-masing agama, akan tetapi semakin kita 

berbeda maka akan semakin memahami satu sama lain. Sangat keliru jika 

ada perbedaan dalam tujuan hidup yang sama, yang membedakan adalah 

tuhan yang disembah. Bahwa agama apapun harus terbangun 

keharmonisan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Florencia Andira 

Melanie yang merupakan siswa muslim di kelas IX E, dia juga 

memberikan keterangan terkait implementasi toleransi: 

Ketika pembelajaran PAI terkadang saya memberikan sesuatu 
yang diperlukan oleh teman saya agar dia tidak jenuh di kelas 
Ketika kami mengerjakan soal yang dikasih oleh guru PAI, 
seperti spidol yang bisa digunakan untuk menggambar, terkadang 
buku bacaan atau sesuatu yang bisa mengisi waktu kosong dia 
sesuai dengan keinginan dia. 71 
 

Berdasarkan wawancara tersebut toleransi yang diimplementasikan 

meminjamkan sesuatu demi kenyamanan teman non muslim saat didalam 

                                                           
70 Wawancara dengan Ester Olivia, 29 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
71 Wawancara dengan Florencia Andira Melanie, 30 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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kelas. Dwi Wardatun Na  yang merupakan siswa muslim dari kelas IX 

J juga memberikan keterangan terkait implementasi toleransi: 

Saya pribadi sangat bertoleransi dengan teman yang berbeda 
agama dengan saya, karena menurut saya semuanya itu sama, 
mereka hanya berbeda keyakinan dengan kita namun 
kesehariannya pasti sama, apalagi di sekolah tujuan kita sama 
yaitu belajar. Bentuk toleransi yang saya lakukan Ketika di dalam 
kelas saat pembelajaran PAI yaitu tetap menghargai keberadaan 
mereka dan saya juga tidak merasa terganggu dengan keberadaan 
mereka di kelas meskipun itu Ketika pembelajaran PAI karena 
mereka pun ikut menyimak penjelasan dari guru, saling 
menghargai saja satu sama lain, itulah sebabnya meski kita 
berbeda agama namun kita rukun dan tidak pernah ada konflik.72 
 

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwasannya meskipun berbeda 

agama namun ketika pembelajaran PAI mereka tetap seperti biasa tentunya 

tidak pernah ada konflik meskipun siswa yang agama Kristen ikut 

menyimak keterangan dari guru PAI ini disebabkan tingginya nilai 

toleransi yang mereka implementasikan dalam pembelajaran tersebut.  

Dari hasil data wawancara peneliti yang telah dipaparkan diatas, 

kemudian peneliti ingin memastikan kembali agar memperoleh kebenaran 

yang mutlak dengan cara melakukan observasi langsung di dalam kelas 

pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam kaitannya dengan 

implementasi toleransi antar umat beragama saat pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMPN 2 Ambulu. 

Adapun hasil pengamatan penulis di SMPN 2 Ambulu dan hasil 

wawancara penulis terdahap beberapa subyek penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi toleransi antar umat beragama yang 

                                                           
72 r 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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dilakukan Ketika pembelajaran PAI di SMPN 2 Ambulu yaitu 

memberikan keputusan pilihan kepada siswa non muslim akan memilih 

tetap di dalam ketika pembelajaran PAI berlangsung atau tidak, saling 

pengertian terhadap satu sama lain dalam perbedaan agama, saling 

membantu hal yang dibutuhkan, saling menghargai satu sama lain 

meskipun berbeda agama terutama saling menghormati perbedaan agama 

yang ada dalam proses pembelajaran PAI, guru PAI memperbolehkan 

siswa non muslim untuk membaca-baca buku di dalam kelas saat 

pembelajaran PAI agar mereka tidak bosan di kelas hingga terkadang 

siswa non muslim membaca dalam hati dan mempelajari kitab injil ketika 

di kelas, namun ada juga siswa non-muslim yang memilih mendengarkan 

penjelasan pembelajaran PAI dari guru dengan alasan mereka menyukai 

itu di karenakan pelajarannya pun hampir sama seperti agama Kristen 

yaitu membahas dan mengajarkan kebaikan.  

Interaksi sesama siswa di dalam kelas ketika pembelajaran PAI 

tetap terjalin seperti biasa, ketika guru sedang tidak menerangkan misal 

ketika ada tugas ataupun disela-sela pembelajaran terlihat interaksi yang 

sangat akrab di antara mereka, gurauan dan candaan yang tidak terbatas 

oleh perbedaan agama, hal yang dapat membedakan antara siswa yang 

muslim dan non-muslim hanya terletak pada pakaian yang dikenakan oleh 

siswi non-muslim, karena di SMPN 2 Ambulu semua siswi muslim wajib 

berhijab hinggal hal ini yang dapat dilihat perbedaan dari mereka.  
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 Di luar jam pelajaran semua siswa muslim berteman dengan siswa 

non-muslim layaknya tidak ada perbedaan di antara mereka hal itu peneliti 

lihat saat mereka ke perpustakaan dan kantin mereka selalu bersama antar 

siswa muslim dan siswa non muslim dan di depan kelas pun mereka 

bergurau seperti biasa seakan-akan tidak ada perbedaan agama diantara 

mereka.  

2. Faktor  pendukung dalam mengimplementasikan toleransi  antar 

umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMPN 2 Ambulu 

SMPN 2 Ambulu memiliki suatu kebijakan yang mendukung 

terhadap  sikap toleransi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Ibu 

Shifaul Ulya sebagai guru pendidikan agama Islam mengatakan:  

Sekolah ini memiliki dua guru agama yaitu guru agama Islam dan 
guru agama kristen, hal ini juga menurut saya yang menjadi 
dukungan dari pihak sekolah dengan sikap guru PAI seperti saya  
yang memperbolehkan siswa agama lain untuk tidak mengikuti 
kelas, jadi meskipun siswa Kristen tidak mengikuti pembelajaran 
PAI namun mereka tetap mendapatkan haknya untuk tetap 
mempelajari agama mereka sendiri. Untuk guru kristennya ada 
sendiri, untuk pembelaj

Kristen tetap di sekolah untuk pembelajaran, gurunya diambilkan 
dari pendeta salah satu gereja.73  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di 

SMPN 2 Ambulu tidak hanya memiliki guru agama Islam namun juga ada 

guru agama Kristen yang tentu saja menjadi faktor pendukung dari 

implementasi toleransi antar umat beragama yang dilakukan, seperti 

                                                           
73 Wawancara dengan ibu Shifatul Ulya, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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bahwasannya siswa non-muslim yang diperbolehkan untuk tidak 

mengikuti kelas ketika pembelajaran pendidikan agama islam maka 

mereka tetap mendapatkan pembelajaran tentang agama mereka yaitu 

agama kristen. Hasil wawancara ini diperkuat oleh pernyataan dari Ester 

siswi non-muslim kelas VIII H:  

Kami memiliki jadwal tersendiri untuk belajar agama Kristen 

Bersama teman-teman yang Kristen lainnya. Untuk gurunya 
sendiri itu adalah pendeta dari daerah sini. 74 
 

Dari hasil wawancara diperkuat oleh observasi dari peneliti tentang 

kebijakan dari sekolah yang memberikan jam pelajaran tambahan untuk 

agama agama Kristen yang menjadi faktor pendukung dari implementasi 

toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran PAI, sebelum pandemi 

pembelajaran pendidikan agama Kristen dilakukan pada hari jumat setelah 

kegiatan belajar mengajar di sekolah selesai maka siswa non-muslim 

mengikuti pembelajaran agama Kristen yang dibimbing oleh pendeta 

namun setelah pandemi di karenakan sekolah masuk secara bergantian 

dibagi dua sesi maka pembelajaran pendidikan agama Kristen memiliki 

jadwal jam tersendiri namun tetap khusus pada hari jum at, pembelajaran 

ini bertempat di ruang lab pada lantai dua di SMPN 2 Ambulu.  

Berkenaan dengan faktor yang mendukung implementasi toleransi 

antar umat beragama di SMPN 2 Ambulu dalam pembelajaran PAI ibu 

Shifaul Ulya memberikan pernyataan sebagai berikut:  

Toleransi sendiri sangat saya tekankan didalam kelas Ketika 
pembelajaran PAI, dikarenakan mereka berbeda agama maka saya 
sebagai guru PAI sering membahas toleransi, misal Ketika bulan 

                                                           
74 Wawancara dengan Ester Olivia, 29 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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Ramadhan maka mereka yang non muslim tidak makan di depan 
teman yang muslim.75 
 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika 

pembelajaran PAI sering membahas toleransi yaitu seperti di awal 

pelajaran guru PAI selalu mengingatkan agar perbedaan dalam segi agama 

pada mereka tidak menjadikan mereka berbeda dalam berteman dan harus 

saling menghormati, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ersya 

Dheandra Gita Ardani siswi non muslim di kelas IX E memberikan 

pernyataan sebagai berikut: 

Di sekolah ini guru-gurunya sangat ramah, apalagi guru PAI yang 
sangat mendidik dan baik pada kami terutama saya ya, yang latar 
belakangnya non-muslim sendiri di kelas, selama ini tidak pernah 
ada perlakuan tidak baik bahkan sering saya dicandai begitu, jadi 
saya meskipun non-muslim sangat suka mendengarkan 
keterangan ketika pembelajaran PAI. 76 
 

Dari pernyataan Ersya di atas dapat disimpulkan sikap ramah dari 

guru PAI yang menjadi faktor pendukung siswa non-muslim tetap betah di 

dalam kelas meskipun sedang berlangsung pembelajaran PAI. Clarissa 

Angel Widodo sebagai siswi non-muslim di kelas IX J  memberikan 

pernyataan sebagai berikut:  

Kami sangat menghargai adanya perbedaan, bagi saya perbedaan 
itu merupakan hal yang lumrah bahkan menjadi kebaikan jika kita 
mau memanfaatkannya dengan baik, dengan adanya perbedaan 
kita bisa belajar lebih banyak hal, toh semua agama mengajarkan 
kebaikan pastinya. Menurut saya hal ini yang menjadi pendukung 
atas toleransi kami di dalam kelas.77  
 

                                                           
75 Wawancara dengan ibu Shifatul Ulya, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
76 Wawancara dengan Ersya Dheandra Gita Ardani, 30 November 2021 di SMPN 2 

Ambulu.  
77 Wawancara dengan Clarissa Angel Widodo, 26 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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Wawancara dengan Clarissa dikuatkan oleh pernyataan dari Fifi 

yang merupakan siswi muslim dari kelas VIII H, dia mengatakan:  

Bagi saya meskipun kami berbeda agama namun kami harus tetap 
menganggap mereka sebagai teman seperti biasanya, sehingga 
kami tidak pernah membeda-bedakan, meskipun itu pada saat 
pembelajaran PAI, meskipun saya di sini sebagai mayoritas 
karena siswa kristennya hanya beberapa orang saja namun kami 
siswa muslim tidak pernah mengejek atau memusuhi mereka.78 
 

Sikap kekeluargaan yang sangat kental di dalam kelas merupakan 

sebuah faktor yang sangat berpengaruh dalam terjalinnya keharmonisan di 

dalam suatu perbedaan, utamanya perbedaan dalam segi agama.  

Dari hasil data wawancara peneliti yang telah dipaparkan di atas, 

kemudian peneliti ingin memastikan kembali agar memperoleh kebenaran 

yang mutlak dengan cara melakukan observasi langsung di dalam kelas 

pada saat pembelajaran pendidikan agama islam kaitannya dengan hal 

yang menjadi faktor pendukung dari implementasi toleransi antar umat 

beragama saat pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu.  

Adapun hasil pengamatan penulis di SMPN 2 Ambulu dan hasil 

wawancara penulis terdahap beberapa subyek penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi toleransi antar umat beragama yang 

dilakukan Ketika pembelajaran PAI di SMPN 2 Ambulu yaitu:  

a. Adanya kebijakan dari sekolah untuk menambah jam pelajaran bagi 

siswa non-muslim yaitu pembelajaran pendidikan agama Kristen  

b. Dukungan dari guru untuk terus menerapkan sikap toleransi.  

c. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia. 

                                                           
78 Wawancara dengan Fifi Lutfiani, 30 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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d. Meyakini bahwa perbedaan dalam hal apapun termasuk agama adalah 

hal yang lumrah.  

e. Sangat memegang prinsip toleransi.  

3. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan toleransi  antar 

umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMPN 2 Ambulu  

Tidak semua siswa melaksanakan toleransi masih ada siswa yang 

tidak bertoleransi di awal-awal kelas tujuh. Sehingga toleransi antar umat 

beragama di SMPN 2 Ambulu pada saat awal-awal di karenakan belum 

terbiasa berdampingan dengan teman yang berbeda agama namun pada 

akhirnya seiring berjalannya waktu mereka dapat memahami satu sama 

lain.  

Ada faktor-faktor yang menghambat akan implementasi toleransi 

antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMPN 2 Ambulu yaitu tingkat kematangan emosional siswa yang berbeda.  

ibu shifa ul Ulya mengatakan bahwa  

Tentu saja antara kelas tujuh, delapan dan Sembilan itu berbeda 
ya, jika sudah kelas delapan dan Sembilan mereka sudah matang 
secara emosional, sudah lebih dapat menerima akan adanya 
perbedaan dikarenakan juga sudah terbiasa, hal ini hanya 
persoalan waktu dan kebiasaan saja, karena tidak terbiasa berada 
satu tempat dengan yang berbeda agama, namun hal seperti itu 
hanya bertahan satu dua bulan saja, selebihnya baik- 79 
 

Tidak semua siswa melaksanakan toleransi masih ada siswa yang 

tidak bertoleransi di awal-awal kelas tujuh. Sehingga ada kecanggungan 

                                                           
79 ul Ulya, 25 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
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dan kesenjangan antar umat beragama pada saat awal-awal dikarenakan 

belum terbiasa berdampingan dengan teman yang berbeda agama namun 

pada akhirnya seiring berjalannya waktu mereka dapat memahami satu 

sama lain. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Florencia Andira Melanie 

siswi muslim dari kelas IX E.   

Untuk faktor penghambatnya mungkin jika sudah kelas delapan 
atau Sembilan itu sudah teratasi ya kak, namun saya rasa saat 
masih kelas tujuh itu pasti ada konflik meskipun bukan hal yang 
berarti Cuma semacam konflik biasa saja, namun hal itu hanya 
karena mungkin kami belum terbiasa dalam hal ini bertemu 
dengan orang yang berbeda jadi awal-awal mungkin terasa aneh, 
apa lagi ketika kelas tujuh karena baru lulus SD juga ya jadinya 
masih kekanak-kanakan.80  
 

Ersya Dheandra Gita Ardani siswi non-muslim dari kelas IX H 

memberikan pernyataan sebagai berikut:  

Guru PAI di sekolah ini sangatlah menghargai kami sebagai non 
muslim, mereka tetap memperlakukan kami layaknya siswa 
muslim, seperti tidak ada perbedaan, mereka memberikan 
kebebasan pada kami untuk tidak di dalam kelas, namun saya rasa 
semua siswa non-muslim pasti akan lebih memilih di kelas, ya 
menurut saya sebenarnya saya sendiri itu takut mereka tidak 
leluasa membahas agama, namun saya yang mau keluar dari kelas 
juga mikir mau kemana begitu, akhirnya memilih tetap di kelas 
namun tetap menghargai pembelajaran dengan tidak 
mengganggu.81  
  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya siswa 

non-muslim ketika di dalam kelas saat pembelajaran pendidikan agama 

Islam takut mengganggu, hanya saja kebingungan mereka akan kemana 

ketika keluar yang akhirnya tetap memilih di dalam kelas dengan 

                                                           
80 Wawancara dengan Florencia Andira Melanie, 30 November 2021 di SMPN 2 Ambulu.  
81 Wawancara dengan Ersya Dheandra Gita Ardani, 30 November 2021 di SMPN 2 

Ambulu.  
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melakukan kegiatan lain yang sekiranya tidak mengganggu pembelajaran, 

ada pula yang senang mendengarkan penjelasan dari guru agama islam di 

karenakan isinya adalah ajaran kebaikan.  

 Tabel 4.1   
Hasil Temuan  

No Fokus Penelitian Temuan 
1  Bagaimanakah implementasi 

toleransi antar umat beragama 
dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu? 

1. Memberikan kesempatan bagi semua 
peserta didik untuk mengikuti 
pembelajaran agama sesuai agamanya 
masing-masing.  

2. Guru PAI memberikan kebebasan 
terhadap siswa non-muslim untuk tetap 
di dalam kelas atau keluar kelas saat 
pembelajaran pendidikan agama Islam. 

3. Siswa non muslim memilih untuk tetap 
di dalam kelas pada saat pembelajaran 
pendidikan agama Islam karena 
menghormati guru.  

4. Mengakui perbedaan dengan mengambil 
sikap positif.  

5. Siswa muslim memberikan kenyamanan 
kepada siswa yang non-muslim saat 
pembelajaran PAI, sehingga siswa non-
muslim merasa sangat dihargai 
keberadaanya. 

6. Bersikap adil, baik dari guru kepada 
siswa maupun sesama siswa.  

2  Apa saja faktor  pendukung 
dalam mengimplementasikan 
toleransi antar umat beragama 
beragama dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu? 

1. Kebijakan kepala sekolah untuk 
menambah jam pelajaran untuk siswa 
non-muslim.  

2. Dukungan dari guru untuk terus 
menerapkan sikap toleransi.  

3. Seluruh komponen kelas, yaitu siswa dan 
guru yang sangat toleransi.  

4. Keyakinan bahwa semua manusia itu 
mulia. 

5. Meyakini bahwa perbedaan dalam hal 
apapun termasuk agama adalah hal yang 
lumrah.  

6. Sangat memegang prinsip toleransi.  
3  Apa saja faktor  penghambat  

dalam mengimplementasikan 
toleransi antar umat beragama 

1. Perbedaan kematangan emosional siswa.  
2. Kurangnya fasilitas untuk siswa non-

muslim ketika pembelajaran PAI. 
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beragama dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
SMPN 2 Ambulu?  

  

C. Pembahasan Temuan  

Temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori 

dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diuangkap dari lapangan.  

Setelah hasil-hasil penelitian disajikan dan dianalisis dengan teori-teori 

yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, 

maka pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian tentang  

1. Implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Ambulu  

Berdasarkan penjelasan data yang telah disajikan dan dianalisis, 

maka dilakukan pembahasan terhadap temuan yang disesuaikan dengan 

teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan 

penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi 

ini. Adapun rincian pembahasan ini adalah sebagai berikut:  

Toleransi antar umat beragama merupakan suatu sikap menghargai 

dan menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita, baik cara 

ibadah maupun aturan-aturan dalam agama, tidak mengejek ataupun 

menghina dan tetap bersikap baik dengan mereka tanpa melihat perbedaan 

yang ada.  

Temuan diatas diperkuat oleh Bustanul Arifin yang mengemukakan 

bahwa toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada 

seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk 



78 
 

 
 

melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing 

yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari 

orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Secara teknis pelaksanaan 

sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam 

masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan 

menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-

masing.82 

Demikian juga toleransi antar umat beragama yang 

diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 

2 Ambulu yang sudah terlaksana dengan baik, sikap toleransi antar umat 

Beragama di SMPN 2 Ambulu memang selalu ditekankan oleh semua 

guru dan siswa terutama ketika pembelajaran pendidikan agama islam, 

tidak dibeda-bedakan antara siswa muslim dan siswa non-muslim mereka 

berbaur tanpa adanya deskriminasi seperti tidak adanya perbedaan sama 

sekali, namun melihat dari agamanya memang ada batasan-batasan yang 

harus mereka jaga seperti tidak ikut serta dalam peribadatan ataupun 

peraturan-peraturan dalam agama lain karena toleransi merupakan sikap 

menghormati dan menghargai saja tanpa adanya keikut sertaan dalam 

agama.  

Implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu. Berdasarkan penelitian yang 

telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

                                                           
82 

 https://core.ac.uk/download/pdf/228987512.pdf  
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a. Memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran agama sesuai agamanya masing-masing.  

b. Guru PAI memberikan kebebasan terhadap siswa non-muslim untuk 

tetap di dalam kelas atau keluar kelas saat pembelajaran pendidikan 

agama Islam. 

c. Siswa non-muslim memilih untuk tetap di dalam kelas pada saat 

pembelajaran pendidikan agama Islam karena menghormati guru.  

d. Mengakui perbedaan dengan mengambil sikap positif.  

e. Siswa muslim memberikan kenyamanan kepada siswa yang non-

muslim saat pembelajaran PAI, sehingga siswa non-muslim merasa 

sangat dihargai keberadaanya. 

f. Bersikap adil, baik dari guru kepada siswa maupun sesama siswa.  

Temuan di atas sesuai dengan prinsip toleransi antar umat beragama 

yang dikemukakan oleh Ricky Santoso Muharam bahwa:  

a. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan penganutnya untuk 

menjadi jahat. 

b. Adanya persamaan yang dimiliki agama, misalnya ajaran tentang 

berbuat baik kepada sesama 

c. Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama, di 

antaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara beribadah. 

d. Adanya bukti kebenaran agama 
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e. Tidak boleh memaksakan seseorang menganut suatu agama atau suatu 

kepercayaan.83 

2. Faktor pendukung implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu 

Faktor pendukung dari implementasi toleransi antar umat beragama 

di SMPN 2 Ambulu terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, 

faktor intertnal yaitu faktor yang berasal dari guru dan siswa ketika 

pembelajaran di dalam kelas sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari luar.  

Faktor yang diduga mempengaruhi sikap toleransi tersebut 

diantaranya adalah faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dari dalam diri 

siswa itu sendiri dan faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat dari luar 

pribadi siswa. 84  

Adapun faktor eksternal yang menjadi pendukung implementasi 

toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMPN 2 Ambulu yaitu sekolah memberikan kesempatan bagi 

semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran agama sesuai 

agamanya masing-masing, dengan melakukan kebijakan untuk 

memfasilitasi siswa non-muslim dengan menambah  jam belajar dan guru 

non-muslim.  

                                                           
83 Ricky Santoso Muharam, Membangun toleransi umat beragama di Indonesia 

berdasarkan konsep deklarasi kairo, 11, Jurnal HAM, (Agustus, 2020), 280. 
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1210/pdf  

84 Imam Musbikin, Pendidikan Karakter Toleransi, (IPUSNAS: NUSA MEDIA, 2021), 
14.  http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/179358  
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Sedangkan faktor internal yang menjadi pendukung implementasi 

toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMPN 2 Ambulu yaitu sebagai berikut:  

1. Dukungan dari guru untuk terus menerapkan sikap toleransi.  

2. Seluruh komponen kelas, yaitu siswa dan guru yang sangat toleransi.  

3. Keyakinan bahwa semua manusia itu mulia. 

4. Meyakini bahwa perbedaan dalam hal apapun termasuk agama adalah 

hal yang lumrah.  

5. Sangat memegang prinsip toleransi.  

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Manoppo yang 

dikutip oleh Eddi Purwanta dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang 

dini di Ind  yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi 

yaitu pengasuhan orang tua dan guru.85 

Temuan di atas juga didukung oleh  pernyataan Imam Musbikin 

dalam bukunya mengutip keterangan dari sholeh yang mengutip pendapat 

dari Dr. Syekh Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa faktor yang 

melahirkan sikap toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat 

Islam terhadap non-muslim ada empat, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
85 Eddi Purwanta, 

, 5, Jurnal Obsesi: Jurnal  pendidikan anak usia dini (Januari: 2021), 1699.  
https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/972  
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a. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, 

kebangsaan dan kesukuannya. Kemuliaan ini mengimplikasikan hak 

untuk dihormati. 

b. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan 

merupakan realitas (ontologis) yang dikehendaki Allah SWT yang 

telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. 

c. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir 

atau menghukum kesesatan  orang sesat. Allah SWT yang mengadili 

mereka di hari perhitungan kelak. 

d. Keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan 

mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada musyrik. 

Begitupun Allah mencela perbuatan dzalim meskipun terhadap orang 

kafir. 86 

3. Faktor penghambat implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu 

Faktor pendukung dari implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu  

1. Perbedaan kematangan emosional siswa.  

2. Kurangnya fasilitas untuk siswa non-muslim ketika pembelajaran PAI.  

Adanya sikap kurang terbuka yang akhirnya tidak saling mengenal 

satu sama lain, padahal dengan saling mengenal kemudian akan timbul 

peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan dibutuhkan untuk 

                                                           
86 Imam Musbikin, Pendidikan Karakter Toleransi, (IPUSNAS: NUSA MEDIA, 

2021),22.  http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/179358  
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saling mendapat pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah swt yang dapat berdampak baik pada kedamaian 

dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. 

Beberapa faktor di atas didukung oleh pernyataan dari Imam 

Musbikin bahwa faktor yang diduga mempengaruhi sikap toleransi 

tersebut di antaranya adalah faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dari 

dalam diri siswa itu sendiri dan faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat 

dari luar pribadi siswa. 87 Faktor internal yang menjadi penghambat dari 

terimplementasinya toleransi antar umat beragama di SMPN 2 Ambulu 

yaitu perbedaan kematangan emosional siswa kurang mengenal satu sama 

lain pada awal kelas tujuh, sehingga rasa saling menghargai dan saling 

menghormati satu sama lain tidak dapat tumbuh yang akhirnya tidak 

toleransi pada teman yang berbeda agama dengannya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah yang dikutip 

 

Faktor penghambat adanya toleransi beragama adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya klaim kebenaran dari penganut suatu keyakinan yang saling 

menyalahkan kemudian memicu perselisihan antar umat beragama. 

Padahal surga dan neraka adalah hak prerogati Allah yang harus 

diakui. Allah memerintahkan umat-Nya untuk hidup rukun dan damai 

dengan umat agama lain tanpa mengorbankan ajaran agama yang 

                                                           
87 Imam Musbikin, Pendidikan Karakter Toleransi, (IPUSNAS: NUSA MEDIA, 2021), 

14. http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/179358  
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diyakini. Dan menyerahkan kepada Allah tentang penentuan akhir, 

siapa yang mendapatkan anugrah kedamaian surga dan siapa yang 

takut dan bersedih. 

b. Adanya sikap kurang terbuka yang akhirnya tidak saling mengenal satu 

sama lain, padahal dengan saling mengenal kemudian akan timbul 

peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan dibutuhkan untuk 

saling mendapat pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt yang dapat berdampak 

baik pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi. 

c. Adanya sikap saling mencela sembahan-sembahan agama lain yang 

kemudian dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Larangan 

memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan 

agama, guna memelihara kesucian agama-agama, dan menciptakan 

rasa aman dan hubungan harmonis antar umat beragama. Memaki 

agama lain sama halnya dengan pelecehan agama yang melampaui 

batas serta dapat mengundang permusuhan.88 

Sedangkan faktor eksternalnya yaitu tidak adanya fasilitas yang bisa 

dimanfaatkan oleh siswa non-muslim ketika pembelajaran PAI sehingga 

siswa merasa kebingungan dalam mengambil sikap.  

                                                           
88 -

Ponorogo, 2021), 55.  
http://etheses.iainponorogo.ac.id/17079/1/SKRIPSI_NI%27MAH%20%281%29%20OKE%20YU
HU.pdf  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian di SMPN 2 Ambulu, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu. 

Implementasi toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran 

agama Islam di SMPN 2 Ambulu yaitu memberikan kesempatan bagi 

semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran agama sesuai 

agamanya masing-masing, suru PAI memberikan kebebasan terhadap 

siswa non-muslim untuk tetap di dalam kelas atau keluar kelas saat 

pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa non muslim memilih untuk 

tetap di dalam kelas pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam 

karena menghormati guru, mengakui perbedaan, memberikan rasa nyaman 

dan aman terhadap satu sama lain, bersikap adil.   

2. Faktor pendukung terhadap implementasi toleransi antar umat beragama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu.  

Faktor pendukung terhadap implementasi toleransi antar umat 

beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 

Ambulu ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 

faktor eksternalnya yaitu adanya kebijakan dari sekolah untuk menambah 

jam belajar untuk non muslim. Sedangkan faktor internalnya yaitu guru 
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yang sangat berperan dalam menanamkan toleransi beragama, seluruh 

komponen kelas yang sangat toleransi, keyakinan bahwa semua manusia 

itu mulia, keyakinan bahwa perbedaan dalam hal apapun termasuk agama 

adalah hal yang lumrah, sangat memegang prinsip toleransi.  

3. Faktor penghambat implementasi toleransi antar umat beragama dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ambulu. 

Faktor yang menjadi penghambat implementasikan toleransi antar 

umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 

Ambulu ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor 

internalnya yaitu adanya perbedaan dalam kematangan emosional siswa, 

sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya fasilitas untuk siswa non 

muslim.  

B. Saran  

Untuk mengakhiri rangkaian penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan saran atau masukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagi SMPN 2 Ambulu utamanya guru pendidikan agama islam, 

diharapkan tetap menetapkan kebijakan yang telah ada dan membuat 

kebijakan baru yang mendukung adanya toleransi antar umat beragama di 

sekolah.  

2. Siswa SMPN 2 Ambulu diharapkan untuk tetap mempertahankan sikap 

baiknya dalam bertoleransi, utamanya dalam toleransi antar umat 

beragama.  
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