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ABSTRAK 

 

Mengamati fenomena empirik yang ada pada saat ini, maka 

penelitian ini dilatar belakangi oleh timbul pertentangan antar 

pemeluk agama ditengah masyarakat yang multi agama. Secara umum 

konflik antar pemeluk agama tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor. Padahal keberagaman seperti ini semestinya menjadi modal 

dan kekayaan bangsa yang dapat disinergikan demi kepentingan 

bersama. Namun setiap permasalahan tentu memiliki solusi minimmal 

dapat membendung arus pertentangan yang timbul tersebut seperti 

ditanamkannya nilai-nilai toleransi beragama sejak dini melalui mata 

pelajaran PAI di setiap lembaga pendidikan khususnya di Sekolah 

Menengah Kejuruan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada 

mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

Pada penelitian ini, peneliti merumuskan bagaimana proses 

internalisasi nilai-nilai toleransi beragama dan apa saja faktor 

pendukung dan faktor penghambat internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taaruna Bandar 

Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriftif,  

dengan mengambil latar belakang SMK Taruna Bandar Lampung. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan cara 

mereduksi data, men-display data, dan conclusion atau menarik 

kesimpulan. Sedangkan, pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber. 

Hasil menunjukkan bahwa dalam proses internalisasi nilai-

nilai toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna 

Bandar Lampung yakni Pertama, transformasi nilai yang mana guru 

menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis mengenai 

materi nilai-nilai toleransi beragama, dalam hal ini bertujuan 

meningkatkan aspek kognitif peserta didik. Kedua, Transaksi nilai 

yang mana guru melakukan interaksi timbal balik (komunikasi dua 

arah) dengan peserta didik, guru mencontohkan lalu peserta didik 

mengetahui dan mengikuti contoh tersebut, lalu diterapkan setiap 

aktivitas sehari-hari. Ketiga, transinternalisasi nilai yaitu peserta didik 
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melaksanakan apa yang sudah didapat baik contoh yang didapat atau 

pengalamam yang selanjutnya peserta didik mengimplementasikannya 

melalui perilaku dan perbuatan; lalu diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah maupun di rumah (lingkungan masyarakat) 

tanpa paksaan atas dasar kemauan sendiri sedangkan guru memantau 

dan mengevaluasi. 

Faktor pendukung proses internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung 

yakni: 1) Fasilitas sekolah; berupa sarana prasarana yang memadai 

seperti ruangan kelas, musholla, laboratorium, sarana sanitasi dan lain 

sebagainya. 2) Kegiatan-kegiatan sekolah; seperti OSIS, Pramuka, 

Rohis, dan pengajian-pengajian pada majelis taklim atau masjid. 3) 

Motivasi guru dan orang tua; menyampaikan dan mengajarkan nilai-

nilai toleransi beragama yang baik dan benar. 4) SDM yang unggul 

dan profesional; yang sesuai dengan profesi dan bidangnya. 

Sedangkan faktor penghambatnya yakni: 1) Media sosial; media sosial 

akan berdampak negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan bijak; dan 

mudah terhasut oleh isu-isu intoleran suku, ras, agama dapat 

berdampak pada perilaku intoleran. 2) Belum tersedia ruang khusus 

peserta didik non-muslim; 3) Perbedaan individu peserta didik; dan 4) 

Kesiapan peserta didik; yakni seperti kendala dalam internet/kuota, 

malas, kelelahan, kurang semangat dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci: Internalisasi Nilai, Toleransi Beragama 
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MOTTO 

 

 

                         

                              

        

 

Artinya: 1) Katakanlah :”hai orang-orang kafir. 2) Aku tidak akan 

menyembah apa yang kamu sembah. 3) Dan kamu bukan 

penyembah Tuhan yang aku sembah. 4) Dan aku tidak pernah 

menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5) dan kamu 

tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku 

sembah. 6) Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal penelitian, peneliti akan 

menguraikan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan 

judul penelitian ini. Peneliti berupaya agar dapat menghindari 

kesalahan-kesalahan para pembaca dalam memahami judul 

penelitian ini. Adapun penelitian ini berjudul: “Internalisasi nilai-

nilai toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung”. Selanjutnya, peneliti perlu dan akan 

memberikan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Internalisasi  

Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, 

penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui 

binaan, bimbingan, dan sebagainya. Tafsir menjelaskan 

bahwa internakisasi merupakan suatu upaya memasukkan 

penegetahuan (knowing), dan keterampilan melaksanakan 

(doing) itu kedalam pribadi.
1
 

2. Nilai-nilai Toleransi 

Nilai merupakan suatu rujukan dan keyakinan 

dalam menentukan pilihan. Nilai dalam pengertian abstrak 

tidak bisa ditangkap melalui panca indera, yang bisa 

ditangkap yaitu sesuatu yang memiliki atau mengandung 

nilai.
2
 Sedangkan, toleransi merupakan sikap saling 

menghormati, meneriman menghargai ditengah 

                                                             
1 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2010), h. 229 
2 La Ode Gusal, “Nilai - nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi 

Tenggara Karya La Ode Gusal”, Humanika, Vol. 3, No. 15, Edisi Desember 2015, h. 

3 
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keragaman budaya, kebebasan berpendapat serta karakter 

manusia.
3
 

3. Mata Pelajaran PAI 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-

Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 

Sedangkan Adapun ruang lingkup mata  pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah terfokus pada aspek 

Al-Qur’an/Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh/Ibadah dan 

Tarikh. 

4. SMK Taruna Bandar Lampung 

SMK Taruna Bandar Lampung merupakan 

Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus swasta. SMK 

Taruna memiliki tiga bidang kejuruan yaitu: Jurusan 

Administrasi Perkantoran, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan 

Teknik Komputer dan Jaringan. Sekolah ini berlokasi di 

Jalan Pulau Legundi, No. 6, Kelurahan Sukabumi, 

Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Kode Pos: 35134.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan hakikatnya merupakan pembuka ruang dalam 

proses pembangunan dan kemajemukan bangsa, mencerahkan 

serta mengembangkan kualitas dan daya saing manusianya. 

Pendidikan sebagai media untuk menyiapkan dan membentuk 

kehidupan sosial, sehingga akan menjadi basis institusi 

                                                             
3 Moh Yamin, Vivi. Aulia, Meratas Pendidikan Toleransi: Pluralisme dan 

Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban, (Malang: Madani Media, 2011), h. 5. 
4 Ana Rosana, Kepala Urusan Tata Usaha MAN 1 Lampung Utara, 

Dokummentasi, 4 Januari 2021 
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pendidikan yang sarat akan nilai-nilai idealisme. Keberadaan 

kemajemukan perlu dirawat dan  dijaga  secara bersama untuk 

menuju kehidupan yang damai.
5
 

Dorongan perolehan hak atas pendidikan untuk semua 

orang ini telah menjadi kebijakan global. Secara internasional 

kebijakan yang menjamin semua orang wajib memperoleh 

pendidikan telah termaktub dalam Deklarasi Universal  Hak 

Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948.
6
 

Pada skala nasional Indonesia, pada bagian prinsip 

penyelenggaraan pendidikan dalam undang-undang sistem 

pendidikan nasional (Sikdiknas)   juga menyatakan bahwa 

pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa. 

Seperti halnya belajar hidup dalam perbedaan adalah 

sikap hidup yang penuh toleransi, yaitu sikap menenggang rasa, 

pendirian yang tidak sama atau bertolak belakang dengan 

pendapat diri sendiri. Disamping itu, toleransi juga bermakna 

sebagai kemampuan batiniyah agar dapat menerima perbedaan 

dengan orang lain, meskipun ada perselisihan tentang makna jalan 

kehidupan yang benar, baik dan layak menurut kita.
7
 

Pada masyarakat yang multi agama seringkali timbul 

pertentangan antar pemeluk agama yang berbeda. Secara umum 

konflik antar pemeluk agama tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor. Manusia sebagai makhluk sosial pasti mempunyai 

perbedaan, baik perbedaan dari kepribadian maupun sosialnya. 

Demikian pula dengan Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin 

dengan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”. 

                                                             
5 Agus Nuryanto, Mazhab Pendidikan Krisis Menyingkap Relasi 

Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan (Jakarta: Grafindo, 2004), h. 1 
6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pasal 26 ayat (1). 
7 M. Tahir Sapsuha, Pendidikan Pasca Konflik, (Yogyakarta: LKiS Printing 

Cemerlang, 2013), h. 178. 



 

 

4 

Keberagaman seperti ini mestinya menjadi modal dan 

kekayaan bangsa yang dapat disinergikan demi kepentingan 

bersama. Jika satu pihak tidak bersedia membuka hati dan 

menghargai pihak lain yang berbeda dengannya, maka perbedaan 

tersebut bisa berujung pada perselisihan, pertikaian dan bahkan 

kekerasan yang mengorbankan harta dan jiwa tak berdosa.
8
  

Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi sudah menjadi 

konsesus global yang tidak bisa dielakkan lagi. Toleransi sudah 

menjadi pondasi untuk tatanan masyarakat yang damai dan 

berkeadaban. Dapat dikatakan apabila semakin masyarakat 

tersebut toleransi, akan semakin memungkinkan untuk menggapai 

keberhasilan.  

Toleransi bukan hanya perlu dipahami dan diamini oleh 

segolongan kaum mayoritas saja akan tetapi sama-sama perlu 

dipahami dan diamini oleh kaum minoritas juga, dengan begitu 

masyarakat yang damai dan berkeadaban dapat terealisasi di 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya toleransi 

menjadi sebuah keniscayaan, terutama dalam masyarakat plural.
9
 

Toleransi terhadap keragaman juga mengandung pengertian 

bahwa setiap orang harus mampu melihat perbedaan pada diri 

orang lain atau kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu 

dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya 

dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi 

kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan 

memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan lebih 

arif. 

Maka dari itu, lembaga pendidikan seperti  sekolah 

perlu memberikan ruang kepada semua peserta didik untuk 

mendapatkan akses pemahaman mendalam melalui pendidikan 

toleransi beragama, maka apabila tidak dilakukan oleh lembaga 

pendidikan seperti sekolah maka dapat dipastikan akan terjadinya 

                                                             
8 Lanny Oktavia, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, (Jakarta: 

Rene Book, 2014), h. 86. 
9 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy‟ari Moderasi, Keumatan 

dan Kebangsaan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h.253. 
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penyimpangan bahkan pelanggaran yang bertentangan terhadap 

nilai-nilai toleransi beragama tersebut. Sekolah memiliki peran 

yang besar dalam pembentukan pribadi peserta didik. Sekolah 

perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan 

oleh keluarga, seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang 

sosial dari ruang sekolah.
 

Di sekolah anak-anak biasanya akan 

bersosialisasi antara seorang anak dengan anak lainnya begitu pula 

dengan para guru yang ada pada sekolah tersebut. 

Sekolah dipahami sebagai sebuah sistem interaksi sosial 

suatu organisasi keseluruhan  terdiri  atas  interaksi  pribadi  

terkait  bersama  dalam  suatu  hubungan organik. Sekolah juga 

merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan 

menumbuhkan kepribadiannya. Dalam hal interaksi, padangan 

Muhammad Ridho Dinata menjelaskan, kesadaran hidup 

berdampingan dan bekerjasama antar pemeluk agama yang 

berbeda merupakan wujud interaksi, dan kesepahaman di 

kalangan masyarakat beragama.
10

  

Sekolah diharapkan mampu memandang peserta didik 

dalam pandangan yang positif dan menjauhkan dari berbagai hal 

negatif, pandangan manusiawi terhadap para peserta didik yang 

memiliki latar belakang berbeda akan mendukung arah dalam 

membangun budaya toleransi yang baik. Keberadaan toleransi 

sebagai nilai dasar yang saat ini sangat dibutuhkan untuk 

membangun dan memperkokoh kohesi sosial dalam masyarakat 

yang multikultur seperti Indonesia. 

Penanaman toleransi ini memerlukan keterlibatan 

berbagai pihak, tidak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan 

yang ada baik formal maupun informal. Keterlibatan lembaga 

pendidikan dinilai sangat besar pengaruhnya dalam membentuk 

pola pikir generasi pada masa mendatang. Sekolah merupakan 

tempat dimana peserta didik menerima nilai yang baik maupun 

                                                             
10 Muhammad Ridho  Dinata,  “Konsep  Toleransi  Beragama  dalam 

Tafsir  Tematik  Karya  Tim Departemen Agama  Republik Indonesia”, Esensia: 
Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol.  XIII,  No. 1 (2012),  h.88-89.  

http://ejournal.uin-suka.ac.id 



 

 

6 

nilai yang buruk, penerimaan ini akan memberikan bekas dalam 

kehidupan yang nyata akhirnya. 

Menyangkut peran sekolah, untuk membina generasi 

masa depan telah disebutkan oleh John Dewey seorang pemikir, 

filosof dan pendidik Amerika Serikat. Dewey memandang 

sekolah sebagai salah satu tempat di mana siswa dapat 

mempergunakan praktik-praktik demokrasi terhadap individu, 

kebebasan dan persamaan  dan  juga  hubungan  sosial  yang 

berubah-rubah, tidak hanya ditanamkan untuk masyarakat yang 

demokratis, tetapi juga memupuk keberlanjutan perkembangan 

dan pelajar .
11

 

Pada saat ini berbagai bentuk penghilangan nilai 

kemanusiaan (sikap intoleransi) terus terjadi. Seperti contoh 

dalam bidang pendidikan, disekolah-sekolah yang peserta 

didiknya memiliki keberagaman agama, budaya, bahasa, ras, 

lingkungan dan suku yang berbeda. Dilihat dari latar belakang 

mereka yang berbeda-beda pola pikir mereka tentang toleransi 

beragama pun berbeda-beda.  

Pada SMK Taruna Bandar Lampung antar peserta didik 

berbeda agama memiliki beragam cara untuk saling menghargai 

diantara mereka. Tetapi adapula yang menganggap jika itu 

toleransi tetapi sebenarnya bukan antar agama saja melaikan 

latar belakang sosial dan budaya termasuk di dalamnya. Seperti 

yang informasi yang penulis dapatkan bahwa ada beberapa 

orang peserta didik mayoritas tidak ingin berteman dengan 

peserta didik minoritas karena menurut mayoritas itu seperti 

mengganggu minoritas.  

Sekolah sebagai tempat struktur ilmu, memilki sistem 

pengelolaan kelembagaan, seharusnya memiliki fasilitas yang 

mulia, bernilai guna bagi umat manusia yang bermartabat di masa 

depan. Tegasnya, Sekolah adalah lembaga pendidikan yang 

                                                             
11 Saifullah Idris, Demokrasi dan Filsafat Pendidikan: Akar Filosofis 

dan Implikasinya dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan (Banda Aceh: Ar-
Raniry Press, 2014), h. 91. 



 

 

7 

mengangkat harkat, derajat dan martabat manusia, sebagaimana 

dinyatakan dalam Al-Qur’an, dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11: 

                             

                           

                   

Artinya:  “Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: ”Berdirilah kamu, 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggi-kan 

orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
12

 

Berikutnya pada ayat Al-Qur’an dalam Surah Al-Isra’ 

ayat 36 ditegaskan, agar manusia mengerjakan segala sesuatu 

dengan ilmunya, sebagaimana firman Allah SWT: 

                               

        

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya”.
13 

Pada penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

atau proses belajar mengajar, intinya ada pada proses pendidikan 

                                                             
12Departemen Agama, RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2015), h. 910-911. 
13 Ibid., h. 429. 



 

 

8 

dan guru yang diakui sebagai pelaksana dan pengembang utama 

kurikulum disekolah. 

 Pengembangannya dapat difokuskan pada kurikulum 

dan kegiatan belajar mengajar yang sangat perlu memperhatikan 

tingkat kompetensi guru sebagai pendidik yang memiliki strategi 

pendidikan dan didukung sarana dan prasarana pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang kondisi di atas peneliti mengambil 

judul: Internalisasi nilai-nilai toleransi beragama di SMK Taruna 

Bandar Lampung.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Agar dalam penelitian menjadi terarah dan lebih mudah, 

maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Internalisasi Nilai-

nilai Toleransi Beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung. Sedangkan subfokus penelitian pada 

penelitian ini akan penelii uraikan menjadi dua subfokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Transformasi Nilai-nilai Toleransi Beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

2. Transaksi Nilai-nilai Toleransi Beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

3. Transinternalisasi Nilai-nilai Toleransi Beragama pada 

mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, 

berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses internaisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna 

Bandar Lampung? 
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat internaisasi nilai-

nilai toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal terpenting di 

dalam menentukan arah suatu tindakan. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses internaisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna 

Bandar Lampung? 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

internaisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentu diharapkan menghadirkan 

hikmah dan manfaat yang berguna baik untuk diri peneliti pribadi 

maupun manfaat dalam dunia pendidikan secara luas, maka 

peneliti akan mengutarakan dua manfaat penelitian secara 

akademik, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun 

uraian kedua manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan 

internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI disekolah. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberi tambahan data empiris yang telah teruji 

ilmiah mengenai internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah 

Daerah yang berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai 

toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Hakikatnya kajian penelitian terdahulu yang relevan 

berfungsi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan memiliki kebaharuan dan berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dilakukan untuk menghindari palgiarisme 

atau daur ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya.  Maka 

dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan kajian penelitian 

terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh s a u d a r i  Wulan 

Puspita Wati (2015) yang berjudul “Peran Guru PAI 

dalam Penanaman Nilai-nilai Toleransi antar umat 

Beragama siswa untuk mewujudkan kerukunan di SMP 

Negeri 4 Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini adalah 

terletak pada waktu dan tempat. Adapun waktu penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2015 dan bertempat di SMP 

Negeri 4 Yogyakarta. Selain itu, penelitian saudari Wulan 

Puspita Wati berfokus tentang upaya guru PAI dalam 

penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama 

untuk mewujudkan kerukunan.
14

 

2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saudari Sri  Soryani  

(2015) yang berjudul: “Penanaman Sikap Toleraransi di 

kelas V  SD  Negeri  Siyono  III  Kecamatan  Playen  

Kabupaten  Gunung  Kidul”. Perbedaan penelitian ini 

                                                             
14 Wulan Puspita Wati,  Peran Guru PAI dalam Penanaman Nilai-nilai 

Toleransi antar umat Beragama siswa untuk mewujudkan kerukunan di SMP Negeri 

4 Yogyakarta. 2015. Jurnal Penelitian. 
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adalah terletak pada waktu dan tempat. Adapun waktu 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dan bertempat 

di SD  Negeri  Siyono  III  Kecamatan  Playen  

Kabupaten  Gunung  Kidul. Selain Itu, penelitian ini 

berfokus pada penguraian tentang penanaman sikap 

toleransi di jenjang kelas V SD.
15

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arief  Yulianto  

(2015)  yang berjudul: “Pengaruh Toleransi antar umat 

beragama terhadap perkembangan Islam di Dusun 

Margosari desa Ngadirojo Kecamatan Ampel”. 

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada waktu dan 

tempat. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2015 dan bertempat di Dusun Margosari Desa 

Ngadirojo Kecamatan Ampel. Selain itu, penelitian Arief 

Yulianto termasuk dalam penelitian kuantitatif yang 

mengurai tentang pengaruh toleransi antar umat bergama 

terhadap perkembangan Islam.
16

 

4. Penelit Penelitian yang dilakukan oleh saudara Moch. 

Sya’roni Hasan (2019) yang berjudul: “Internalisasi Nilai 

Toleransi Beragama”.  Perbedaan penelitian ini adalah 

terletak pada waktu dan tempat. Adapun waktu penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2019 dan bertempat di Desa 

Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang. Selain itu, 

penelitian ini berfokus dalam mengkaji tentang 

internalisasi nilai toleransi beragama. Sedangkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jarak 

memiliki sikap inklusif dan pluralis dalam beragama.
17

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad 

Usman (2019) yang berjudul: “Internalisasi Nilai-Nilai 

                                                             
15 Sri  Soryani  Penanaman Sikap Toleraransi di kelas V  SD  Negeri  

Siyono  III  Kecamatan  Playen  Kabupaten  Gunung  Kidul. 2015. Jurnal Penelitian. 
16 Arief  Yulianto, “Pengaruh Toleransi antar umat beragama terhadap 

perkembangan Islam di Dusun Margosari desa Ngadirojo Kecamatan Ampel”. 2015. 

Jurnal Penelitian. 
17  Moch. Sya’roni Hasan, “Internalisasi Nilai Toleransi Beragama”, 2019. 

Jurnal Penelitian. 
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Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia”. 

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada waktu dan 

tempat. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2019 dan bertempat di SMA Negeri 1 

Lhokseumawe, Aceh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1  

Lhokseumawe ada tujuh nilai: 1) Menghargai; 2) 

Bersaudara; 3) Kebebasan; 4) Kerjasama; 5) Tolong-

menolong; 6) Tidak diskriminasi; dan 7) Berbagi. 

Pembelajaran toleransi diajarkan pada kelas XI dalam 

semester 2 dan berdasarkan RPP jumlah jam khusus 

memperkenalkan toleransi adalah 3 jam. Karena sekolah 

SMA Negeri 1 Lhokseumawe memiliki keberagaman 

(heterogen) dari kelas X maka guru perlu memasukkan 

nilai-nilai ini dari kelas X, walau pembelajaran khusus 

berada di kelas XI. 
18

 

Sedangkan pada penelitian ini yang akan menjadi pokok 

bahasan adalah Internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada 

mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. Persamaan 

pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitaif deskriftif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya baik dalam penggunaan maupun subjek 

penelitian yang diambil. Selain itu, waktu dan tempat pada 

penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh keempatnya, yang mana dilakukan pada tahun 

pelajaran 2020/2021 dan bertempat di SMK Taruna Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung. 

 

 

 

                                                             
18 Muhammad Usman, “Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, 

Indonesia”, 2019. Jurnal Penelitian. 



 

 

13 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur dan 

sistematis. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara 

atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.
19

 Selain 

itu, metode memiliki persamaan arti dengan metodelogi yaitu 

suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-

metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.
20

 

Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 

penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu 

bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-

prinsip baru, yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian 

baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
21

 

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang 

suatu hal yang juga menjadi dasar dalam berfikir dan 

bertindak, yang mana merupakan pijakan dalam 

melaksanakan penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan 

asumsi bahwa sikap seseorang dapat juga diukur dengan 

menggunakan skala sikap. Maka, ia tidak perlu membuktikan 

kebenaran yang diasumsikannya itu, tetapi dapat langsung 

memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. 

Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi 

yang bersifat substantif berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Sedangkan asumsi yang bersifat metodologis 

berkenaan dengan metodologi penelitian.
22

  

Dengan uraian-uraian pengertian diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara umum metode penelitian 

dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data 

                                                             
19 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
20 Zakiah Daradjat, Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), h .11. 
21 Margono. S. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 1 
22 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan 

Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2011), h. 254 
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dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, data yang 

diperoleh melalui penelitian merupakan data empiris atau data 

yang teramati, yang memiliki kriteria tertentu yang valid.
23

 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif yang mana tidak 

menggunakkan metode statistik.  Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif yang mana mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian pada masalah-masalah aktual dan fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan sebagaimana adanya, pada saat 

dilaksanakannya penelitian. Metode ini juga lebih dikenal 

sebagai metode artistik, karena pada proses penelitiannya 

lebih bersifat seni.
24

 

Pada penelitian deskriptif, hal-hal yang perlu 

dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian adalah 

melakukan pencatatan, menganalisis, menginterpretasikan 

kondisi-kondisi yang terjadi. Misalnya, deskripsi pada 

penelitian ini untuk menggambarkan internalisasi nilai-nilai 

toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna 

Bandar Lampung. Sedangkan, Teknik kepenulisan pada 

penelitian ini, penulis merujuk dan berpedoman pada buku 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang 

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung tahun 2020. 

 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

guru PAI, siswa, dan semua yang terlibat dalam penelitian 

skripsi ini yang berjudul: internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

                                                             
23 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  

Kualitatif,  dan  R&D, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 2. 
24 Ibid, h.7. 



 

 

15 

Lampung. Pengumpulan data penelitian ini bertempat di SMK 

Taruna Bandar Lampung. 

 

3. Teknik Pemilihan Informan 

Informan adalah orang atau sumber yang memberikan 

informasi penelitian.
25

 Informan dapat juga disebut dengan 

subyek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber utama 

data penelitian, yaitu orang yang memiliki data mengenai 

variabel-variabel deskriptif, penguji hipotesis penelitian dan 

diakhiri oleh penyimpulan hasil analisis.
26

 Adapun dalam 

penelitian ini, teknik atau cara yang digunakan untuk 

menentukan subjek penelitian kualitatif adalah criterion-based 

selection yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut 

sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. 

Selanjutnya dalam penetuan informan pada penelitian ini 

dapat digunakan model snow ball sampling untuk memperluas 

subjek penelitian.
27

   

Berkaitan dengan jumlah informan yang digunakan 

dalam penelitian, penulis memilih beberapa orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi secara lengkap dan 

mendalam. Peneliti memilih informan dari kegiatan terkait 

internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata pelajaran 

PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. Dalam hal ini, yang 

menjadi subjek penelitian atau informan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Sekolah SMK Taruna Bandar Lampung 

b. Wakil Kepala dan Guru PAI di SMK Taruna Bandar 

Lmapung 

                                                             
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktik,  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.188 
26 Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 34. 
27 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 53. 
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c. Beberapa Siswa SMK Taruna Bandar Lampung, dan 

semua yang memiliki kaitan dan peran dengan 

penelitian ini.  

 

4. Sumber Data Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

Maka selanjutnya, peneliti akan menguraikan kedua jenis data 

tersebut sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu sumber data lapangan yang 

diperoleh secara langsung. Sugiyono menjelaskan 

dalam bukunya bahwa, data primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
28

 Data primer ini diperoleh dari 

sumber data pertama yakni person dengan 

menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara. Observasi 

dilakukan dilapangan mengamati secara langsung dan 

mencatat secara sistematis objek penelitian. 

b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang 

mendukung dan melengkapi sumber data primer. 

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

melalui orang lain atau lewat dokumen.
29

 Data 

sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni 

paper dengan menggunakan teknik dokumentasi yang 

relevan sebagai pendukung penelitian. Sumber data 

sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang 

didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan 

pustaka, literatur-literatur, penelitian terdahulu yang 

                                                             
28 Sugiyono, Op.Cit., h. 225. 
29 Sugiono, Loc.Cit., h. 225.  
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relevan, buku-buku, laporan-laporan kegiatan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan prosedur/teknik pengumpulan 

data sebagai langkah yang paling utama dan stategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur/teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.
30

 

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-

peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik 

atau hal-hal yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh 

elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data. Adapun prosedur/teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beikut: 

a. Metode Observasi, Nasution dalam bukunya 

mengemukakan bahwa metode observasi merupakan 

dasar ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya para 

ilmuwan hanya dapat bekerja atau melakukan 

penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
31

 

Metode  observasi  merupakan  metode  penelitian 

dengan mengamati secara langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap objek penelitian atau tidak 

menggunakan perkataan, dan lebih melibatkan indera 

pengelihatan (visual), juga melibatkan indera lain 

seperti pendengaran, sentuhan, penciuman.  

Metode penelitian ini penulis gunakan untuk 

mengetahui internalisasi nilai-nilai toleransi beragama 

pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

                                                             
30 Ibid, h. 224. 
31 Ibid, h. 310. 
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Lampung, mengamati kondisi guru dan siswa ketika 

berada di lingkungan sekolah, dan pada saat proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, mengamati 

faktor pendukung dan penghambat, terkait 

internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung.  

Selanjutnya, untuk mempertegas dan 

menguatkan hasil dari pelaksanaan observasi maka 

seorang peneliti dapat menggunakan teknik 

wawancara maupun dokumentasi. 

b. Metode Wawancara atau Interview, dalam hal ini 

memiliki ciri utama dari wawancara adalah proses 

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka 

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang 

ditanya atau informan (interviewe). Tujuan 

wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi, 

bukan untuk merubah ataupun untuk mempengaruhi 

pendapat responden.
32

 Wawancara digunakan peneliti 

untuk memperoleh informasi dari sumbernya secara 

langsung atau tanpa perantara, informan pada 

wawancara ini yaitu, kepala sekolah, guru PAI, siswa 

dan semua yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan internalisasi nilai-nilai toleransi beragama 

pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

Lampung. 

c. Metode Dokumentasi, metode ini didefinisikan 

sebagai sebuah catatan peristiwa-pristiwa yang 

lampau. Dokumen yang diperlukan  dapat dalam 

bentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-

karya yang monumental dari seseorang, yang dinilai 

memiliki keterkaitan dalam penelitian. Dokumentasi 

yang berbentuk tulisan misalnya, catatan, sejarah 

                                                             
32 Cholid Narkubo, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), h. 86. 
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kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan-

kebijakan.  

Dokumentasi yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Sedangkan, dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-

lain. 
33

 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
34

 

Dokumentasi adalah pengumpulan data 

melalui dokumen, mulai dokumen mengenai sejarah 

dan perkembangan sekolah, visi dan misi serta tujuan 

sekolah, letak geografis sekolah, struktur organisasi 

sekolah, data siswa, data dewan guru, data sarana 

prasarana, dokumen prestasi sekolah, serta hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi 

dokumentasi merupakan  pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

 

6. Prosedur Analisis Data 

Prosedur analisis data adalah proses menyusun, 

mengatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud 

untuk memahami maknanya.
35

 Analisis data dilakukan untuk 

memperoleh jawaban atas  pertanyaan penelitian berupa 

temuan penelitian. Maka untuk memudahkan dalam 

menganalisanya terlebih dahulu data tersebut diolah 

sedemikian rupa yang merupakan tahap lanjut dari analisa. 

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

                                                             
33 Ibid, h. 240. 
34 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 201 
35 Nasution. S, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta:Bulan Bintang, 2001), 

h.72. 
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a. Data Reduction atau reduksi data menurut Sugiyono 

dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum 

hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambar yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang 

dicari. Dalam penelitian ini hasil dari wawancara akan 

direduksi dengan cara digolongkan sesuai dengan 

kategori dalam aktivitas komunikasi pemasaran 

berupa merancang pesan, memilih saluran 

komunikasi/ media, dan menentukan bauran 

komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemudian hasil 

wawancara tersebut peneliti gabungkan dengan data 

dokumentasi. Setelah di gabungkan antara hasil 

wawancara dan dokumentasi, peneliti akan membuang 

data yang di anggap tidak diperlukan dalam penelitian 

ini.
36

 

Nasution S, dalam bukunya menjelaskan 

bahwa reduksi data atau proses transformasi diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

transformasi data yang muncul catatan di lapangan 

yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil 

pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-

milahkannya ke dalam satuan konsep, katagori atau 

tema tertentu”.
37

  

Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Maksudnya mereduksi data yaitu memilih data yang 

relevan dan bermakna sehingga memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Adapun data dimaksud 

                                                             
36 Sugiyono, Op.Cit., h. 247. 
37 Imam  Suprayogi, Tobroni,  Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama,  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.193. 
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adalah data terkait dengan internalisasi nilai-nilai 

toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung, yang diperoleh melalui 

metode observasi, metode wawancara, dan metode 

dokumentasi. 

b. Data Display atau penyajian data adalah kegiatan 

yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk 

tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. 

Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, 

diagram alur dan lain sejenisnya atau dalam bentuk-

bentuk lain.
38

 Dengan men-display data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.
39

 

Maksudnya yaitu setelah memilih data yang 

relevan dan bermakna kemudian data tersebut di 

display yaitu digerai atau diuraikan secara rinci 

sehingga menjadi informasi yang memiliki makna 

tertentu. Jadi, setelah data di reduksi yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi maka 

selanjutnya peneliti akan menyajikan dalam data-data 

tersebut dalam bentuk data deskriptif.  

c. Conclusion Verification atau menarik simpulan, 

merupakan usaha untuk mencari atau memahami 

suatu makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan 

tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu 

kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh 

melalui observasi, interview dan dokumentasi 

                                                             
38 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman 

Filosofis dan metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2003), h.70 

39 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 249. 
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sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di 

lapangan dan dianalisa secara induktif.  

Peneliti disini menggunakan pendekatan 

berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian 

dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
40

 

Pada tahap ini data yang telah disajikan dan di 

dokumentasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum menggunakan 

metode induktif mengenai internalisasi nilai-nilai 

toleransi beragama pada mata pelajaran PAI di SMK 

Taruna Bandar Lampung, dengan data yang sudah di 

display terkait dengan kegiatan tersebut yang peneliti 

peroleh melalui metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu 

mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu pemeriksaan 

keabsahan  data  pada penelitian kualitatif bersifat sangat 

penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat 

kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif sehingga 

dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan pada 

penelitian ini, untuk pemeriksaan keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. 

Sugiyono dalam bukunya menjabarkan bahwa 

triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada.
41

 Sedangkan menurut Melong 

                                                             
40 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas 

Psikologi UGM, 2003), h. 43. 
41 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
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triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
42

 Pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan teknik 

triangulasi, akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila 

dibandingkan dengan satu pendekatan.  

Dengan menggunakan triangulasi berarti, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik 

pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak.
43

 Penggunaan triangulasi tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh  dari  informan  penelitian  yang 

menjadi  sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, 

tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. Sugiono dalam bukunya menjelaskan bahwa 

triangulasi terdapat tiga macam triangulasi. Adapun macam-

macam triangulasi tersebut, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.  

Berdasarkan macam-macam teknik triangulasi yang 

telah peneliti paparkan maka pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti memilih 

menggunakan teknik tersebut guna memperoleh kebenaran 

atau keabsahan baik berupa data atau dokumen yang berkaitan 

dengan internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan bagian subtansi pada 

penulisan penelitian kualitatif deskriftif. Adapun sistematika 

                                                             
42 Moeloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 330. 
43 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
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penulisan pada penelitian ini secara umum akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Sistematika pembahasan pada bab pendahuluan ini 

peneliti akan menguraikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sitematika penulisan tentang internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

Lampung. 

2. BAB II Landasan Teori 

Sistematika pembahasan pada bab landasan teori ini 

peneliti akan menguraikan deskripsi teoritik dan teori-teori 

tentang internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab deskripsi objek 

penelitian ini peneliti akan menguraikan gambaran umum 

objek, dan penyajian fakta dan data penelitian tentang 

internalisasi nilai-nilai toleransi beragama pada mata 

pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar Lampung. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab analisis penelitian 

ini peneliti akan menguraikan analisis data penelitian dan 

temuan penelitian tentang internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

Lampung. 

5. BAB V Penutup  

Sedangkan pada sistematika pembahasan pada bab 

penutup ini peneliti akan menguraikan simpulan dan 

rekomendasi tentang internalisasi nilai-nilai toleransi 

beragama pada mata pelajaran PAI di SMK Taruna Bandar 

Lampung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Internalisasi  

1. Pengertian Internalisasi 

Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan 

secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, 

bimbingan, dan sebagainya. Tafsir menjelaskan bahwa 

internakisasi merupakan suatu upaya memasukkan 

penegetahuan (knowing), dan keterampilan melaksanakan 

(doing) itu kedalam pribadi.
44

 Dari definisi tersebut bisa 

dikatakan bahwa internalisasi merupakan suatu proses 

penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam 

melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.  

Menurut Muhaimin terdapat tiga tahap yang mewakili 

proses internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta 

didik ataupun anak asuh, yaitu: 

a. Tahap transformasi nilai, yakni proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai 

yang baik dan yang kurang baik hanya bersifat 

kognitif saja; 

b. Tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan 

nilai dengan melakukan komunikasi atau interaksi dua 

arah yang bersifat interaksi timbal balik; 

c. Tahap transinternalisasi, tahap ini tidak hanya 

dilakukan dengan komunikasi verbal, tetapi yang 

berperan aktif yakni komunikasi kepribadian. 
45

 

                                                             
44 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2010), h. 229. 
45 Muhaimin, Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 

1996), h. 153. 
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Berdasarkan tahapan itu, internalisasi merupakan 

sentral perubahan kepribadian dengan dimensi kritis pada 

perubahan diri manusia, di dalamnya termuat pemberian 

makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna.  

2. Metode Internalisasi 

Dalam proses internalisasi pasti menggunakan metode 

yang baik yang dirasa mampu mencapai tujuan secara 

maksimal. Adapun metode internalisasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Peneladanan  

Pendidik meneladankan kepribadian muslim, 

dalam segala aspeknya baik pelaksanaan ibadah khas 

maupun yang umum. Pendidik adalah figur yang 

terbaik dalam pandangan anak, dan anak akan 

mengikuti apa yang dilakukan guru. Peneladanan 

sangat efektif untuk internalisasi nilai, karena siswa 

secara psikologis senang meniru dan sanksi-sanksi 

sosial yaitu seseorang akan merasa bersalah bila ia 

tidak meniru orang-orang di sekitarnya.  

Dalam Islam bahkan peneladanan sangat 

diistimewakan dengan menyebut bahwa Nabi itu 

tauladan yang baik (uswah hasanah) dan sebagai 

utusan dalam penyempurnaan akhlak.  

b. Metode Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam 

pembinaan dan pembentukan peserta didik. Upaya ini 

dilakukan karena mengingat manusia mempunyai sifat 

lupa dan lemah. Pembiasaan merupakan stabilitasi dan 

pelembagaan nilai-nilai keimanan dalam peserta didik 

yang diawali dengan aksi ruhani dan aksi jasmani. 

Pembiasaan bisa dilakukan dengan terprogram dalam 
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pembelajaran dan tidak terprogram dalam kegiatan 

sehari-hari.
46

 

c. Metode Pergaulan  

Melalui pergaulan, pendidik dan peserta didik 

saling berinteraksi dan saling menerima dan memberi. 

Pendidikan dalam pergaulan sangat penting. Melalui 

pergaulan, pendidik mengkomunikasikan nilai-nilai 

luhur agama, baik dengan jalan berdiskusi maupun 

tanya jawab. Sebaliknya peserta didik dalam 

pergaulan ini mempunyai kesempatan banyak untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang jelas baginya. 

Dengan demikian wawasan mereka mengenai nilai-

nilai pendidikan multikultural itu akan terinternalisasi 

dengan baik, karena pergaulan yang erat itu akan 

menjadikan keduanya tidak merasakan adanya 

jurang.
47

 

d. Metode Penegak Aturan 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan 

penerapan aturan (rule enforcement). Idealnya dalam 

menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada “Takut 

pada aturan bukan takut pada orang”. Orang 

melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan 

karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini 

tumbuh menjadi suatu kesadaran makna menciptakan 

kondisi yang nyaman dan aman.
48

 Sebagai contoh, 

kita pernah memiliki pengalaman yang kurang pas 

dalam mendidik agar seseorang taat berlalu lintas. Di 

tepi jalan, dalam jarak tertentu dibangun patung-

patung polisi.  

                                                             
46  Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 230-231. 
47 Ibid,. h. 213. 
48 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban 

Bangsa, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h. 48-49. 
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Patung-patung ini agar diduga sebagai polisi 

untuk menakut-nakuti para pengguna jalan yang 

melanggar aturan belalu lintas (padahal patung). 

Keberadaan patung- patung ini mengindikasikan 

bahwa kita dididik dalam tertib berlalu lintas karena 

takut pada polisi, bukan takut pada aturan. Pada 

dasarnya penegakan disiplin adalah mendidik agar 

seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar 

larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.  

e. Metode Pemotivasian  

Motivasi merupakan latar belakang yang 

menggerakkan atau mendorong orang untuk 

melakukan sesuatu. Dengan kata lain, motivasi 

merupakan suatu landasan psikologis (kejiwaan) yang 

sangat penting bagi setiap orang dalam melaksanakan 

sesuatu aktivitas. Apalagi aktivitas itu berupa tugas 

yang menuntut tanggung jawab yang tinggi.
49

  

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi 

ekstrinsik dan motivasi instrinksik. Motivasi 

ekstrinksik adalah motivasi yang berasal dari luar dari 

kita, sedangkan motivasi instrinksik adalah motivasi 

yang berasal dari dalam diri kita. Dalam menegakkan 

disiplin, mungkin berawal  berdasarkan motivasi 

ekstrinksik. Orang melakukan sesuatu karena paksaan, 

pengaruh orang lain, atau karena keinginan tertentu.  

Akan tetapi setelah berproses orang tersebut 

dapat saja berubah ke arah motivasi instrinksik. 

Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan disiplin 

memiliki dampak positif bagi dirinya kemudian orang 

tersebut melakukan sesuatu dilandasi dengan 

kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Idealnya 

menegakkan disiplin itu sebaiknya dilandasi oleh 

sebuah kesadaran. Diantara teknik untuk 

                                                             
49 Ibid, h.47. 
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menimbulkan motivasi siswa adalah hadiah dan 

hukuman. Dalam pembinaan akhlak pemotivasian bisa 

dilakukan dengan cara targhib, tarhib, perumpamaan, 

mauziah (nasehat), dan kisah.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internalisasi Nilai 

Internalisasi nilai-nilai toleransi beragama dapat 

dilaksanakan dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-

hari dalam aktivitas kehidupan. Pada prosesnya internalisasi 

nilai-nilai toleransi beragama dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal (potensi fitrah beragama) dan faktor eksternal 

(lingkungan) kedua hal tersebut sebagai faktor pendukung dan 

penghambat nilai-nilai toleransi beragama. Adapun kedua 

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor pendukung 

Adapun faktor pendukung internalisasi nilai-

nilai toleransi beragama adalah sebagai berikut: 

1) Kemudahan anak asuh dalam mendapatkan 

fasilitas pendidikan. 

2) Lingkungan yang kondusif; lingkungan yang 

kondusif memiliki peranan yang baik dalam 

mendukung proses internalisasi nilai, hal 

tersebut dapat merangsang jawaban dari 

peserta didik dan mengarahkan orientasi 

belajar, menanamkan kebiasaan yang baik 

pada perkembangan intelektual. 

3) Kemampuan guru; dalam hal ini peranan dan 

tanggungjawab seorang guru sangat penting 

dalam membentuk watak, moral dan akhlak 

peserta didik. 

4) Kemampuan peserta didik; kemampuan 

peserta didik akan sangat menunjang 

pelaksanaan inovasi pembelajaran dengan 
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ditunjang oleh sikap adaptasi peserta didik 

yang mau menerima perubahan dalam proses 

belajar mengajar. 

5) Sarana prasarana; sarana dan prasarana 

digunakan dengan tujuan menumbuhkan 

kecakapan dan perkembangan penguasaan 

pengetahuan oleh guru dan peserta didik 

sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

pendidikan secara khusus.
50

 

b. Faktor penghambat 

Adapun faktor penghambat internalisasi nilai-

nilai toleransi beragama adalah sebagai berikut: 

1) Keterbatasan guru/pengajar. 

2) Kemampuan dan jia psikologis peserta didik 

yang beragam.
51

 

 

B. Nilai-Nilai Toleransi Beragama 

1. Pengertian Nilai-Nilai Toleransi Beragama 

Nilai merupakan suatu rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Nilai dalam pengertian abstrak tidak bisa 

ditangkap melalui panca indera, yang bisa ditangkap yaitu 

sesuatu yang memiliki atau mengandung nilai.
52

 Mulyana juga 

                                                             
50 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan, (Yogyakarta: 

Darussalam Publishing, 2017), h. 43-51. 
51 Khoiruddin Ahmad Hidayah Harahap, Wahyudin Nur Nasution, 

Nurdiyanto, “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah 

Dasar Negeri 09753 Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”, 

Jurnal Edu Religia, Vol. 2, No. 2 (2018). 
52 La Ode Gusal, “Nilai - nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi 

Tenggara Karya La Ode Gusal”, Humanika, Vol. 3, No. 15, Edisi Desember 2015, h. 
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mengartikan bahwa nilai merupakan suatu rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan.
53

  

Adapun Louis Kattsoff mengartikam nilai menjadi 

tiga: pertama, nilai sebagai kualitas empiris yang tidak dapat 

didefinisikan, tetapi kita secara langsung dapat mengalami 

dan memahami kualitas pada objek. Kedua, nilai sebagai 

objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada 

di kenyataan atau pun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari 

pemberian nilai, yang mana nilai itu diciptakan berdasarkan 

hasil kehidupan.
54

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa nilai merupakan suatu konsep abstrak yang 

ada pada manusia mengenai hal baik dan buruk atau pun salah 

dan benar, serta suatu yang dianggap berharga dan bermanfaat 

dalam kehidupan. 

Sedangkan makna toleransi beragama dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat, atau bersikap 

menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, 

pandangan kepercayaan) yang berbeda atau pun bertentangan 

dengan diri sendiri. Menurut UNESCO yang dikutip oleh 

Yamin dan Vivi, toleransi merupakan sikap saling 

menghormati, meneriman menghargai ditengah keragaman 

budaya, kebebasan berpendapat serta karakter manusia.
55

 

Dalam konteks sosial-budaya Yamin dan Vivi juga 

menjelaskan bahwa toleransi merupakan suatu keniscayaan.
56

 

Adapun Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa toleransi 

bukan sekedar bentuk penghormaat dan pengakuan, akan 

tetapi juga penerimaan akan perbedaan agama dan status 

sosial. 

                                                             
53 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai,(Bandung: 

Alfabeta, 2004),h. 11 
54 Louis Kattsoff, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 

318-335. 
55 Moh Yamin, Vivi. Aulia, Meratas Pendidikan Toleransi: Pluralisme dan 

Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban, (Malang: Madani Media, 2011), h. 5. 
56 Ibid,h.6. 
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Berdasarkan definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan 

bahwa toleransi yaitu hidup dengan damai, saling menghargai 

dan menghormati perbedaan sebagai suatu keniscayaan, yang 

dibuktikan dengan sikap, tindakan, perilaku individu dengan 

indivu atau kelompok dengan individu. Jika disandingkan 

dengan agama, maka toleransi agama merupakan toleransi 

yang mencakup masalah keyakinan dalam diri manusia yang 

berhubungan dengan akidah atau ketuhanannya. Toleransi 

beragama tersebut di implementasikan dengan memberikan 

kebebasan kepada seseorang untuk meyakini dan memeluk 

agama yang dipilihnya, serta menghormati atas pelaksanaan 

ajaran yang diyakini.  

 

2. Toleransi Beragama dalam Islam  

Islam secara definisi berarti damai, selamat dan 

menyerah diri. Definisi Islam tersebut sering dirumuskan 

dengan istilah Islam agama rahmatal lil‟alamin (agama yang 

mengayomi seluruh alam). Hal tersebut berarti bahwa 

kehadiran Islam bukan untuk menghapus semua agama yang 

sudah ada,  Islam menawarkan suatu dialog dan toleransi 

dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari 

bahwasanya keragama umat manusia baik agama dan 

keyakinan merupakan kehendak Allah, oleh karenanya tidak 

mungkin untuk disamakan. Sebagaimana Firman-Nya dalam 

QS. Yunus (10): 99. 

                       

          

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah 

beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. 

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia 

supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 

semuanya?”. 
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 Lebih lanjut, dalam Qs. Ali Imran (3): 64 Allah 

menjelaskan lagi yang menjelaskan sebagai berikut: 

                            

                            

                  

Artinya: “Katakan olehmu (ya Muhammad), „Wahai Ahli 

Kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan (kalimatun 

sawa atau common velues) antara kami dan kamu, 

yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan 

tidak pula mempersekutukan-Nya kepada apa pun, 

dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat 

sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain 

Allah!”.  

Ayat tersebut mengajak umat beragama (terutama 

Yahudi, Kristiani, dan Islam) menekankan persamaan dan 

menghindari perbedaan demi merengkuh rasa saling 

menghargai dan menghormati. Ayat tersebut juga mengajak 

untuk bersama-sama menjunjung tauhid, yakni sikap tidak 

menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Sehingga ayat 

tersebut dengan jelas mengayuh suatu konsep toleransi antar 

umat beragama yang didasari atas kepentingan yang sama, 

yakni menghindari konflik. Islam memiliki konsep yang amat 

komprehensif yakni saling menghargai dan mengormati dalam 

iman dan keyakinan kepada pemeluk agama lain.  

Dari konsep tersebut memunculkan spirit ketaqwaan 

dalam beragama yang kemudian malahirkan rasa 

persaudaraan universal diantara manusia. Persaudaraan 

universal ini adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh 

Islam, didalamnya memuat keadilan, perdamaian, kerjasama, 
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serta menegasikan keburukan.
57

 Berdasarkan hal tersebut, 

keyakinan umat Islam bahwa:   

a. Perbedaan manusia dalam memeluk agama adalah 

karena kehendak Allah SWT, yang dalam hal ini telah 

memberikan kebebasan dan ikhtiar kepada makhluk-

Nya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs. Huud 

(11): 118. 

                        

    

Artinya: “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia 

menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 

mereka senantiasa berselisih pendapat”. 

 

b. Manusia adalah makhluk yang mulia apapun agama, 

kebangsaan serta warna kulitnya. Sebagaima firman 

Allah SWT dalam Qs. Al-Isra’ (17): 70.  

                      

                   

    

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 

anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan, Kami beri mereka 

rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

                                                             
57 Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (Al-SAMAHAH) Antar Umat 

Beragama Perspektif Islam”, Journal Of Islam and Plurality, Vol. 2, No. 1, Edisi 

Desember 2016, h. 35-36 
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sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan”.  

c. Orang muslim tidak diberikan tugas untuk menghisab 

orang kafir karena kekafirannya. Hal tersebut 

merupakan hak prerogratif Allah SWT. hisab bagi 

mereka adalah di yaum al-hisab atau yaum al-

qiyamah, sebagaimana firnan Allah dalam Qs. Al-

Hajj (22): 68-69. 

                     

                     

Artinya: “Dan jika mereka membantah kamu, maka 

katakanlah: "Allah lebih mengetahui tentang 

apa yang kamu kerjakan". Allah akan 

mengadili di antara kamu pada hari kiamat 

tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih 

padanya”.  

d. Keimanan orang muslim bahwa Allah memerintahkan 

untuk berlaku adil dan menyukai perbuatan adil, serta 

merintahkan untuk berakhlak mulia sekalipun 

terhadap orang kafir, membenci kedzaliman, dan 

menghukum orang-orang yang bertindak dzalim, 

walaupun kedzaliman yang dilakukan oleh seorang 

muslim kepada orang kafir. Allah SWT berfirman 

dalam Qs. Al-Maaidah (5): 8. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. 

f. Ajaran Islam tidak pernah memaksa umat lain untuk 

menjadi muslim apalagi melalui jalan kekerasan. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs. Al-

Baqarah (2): 256. 

                      

                 

                

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) 

agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada 

buhul tali yang amat kuat yang tidak akan 

putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.  

g. Agama Islam diturunkan sesuai dengan kemampuan 

manusia. Hukum-hukum Islam dibangun atas 

kemudahan dan tidak menyulitkan. Norma-norma 

agama itu seluruhnya dicintai (oleh Allah) namun 

yang mudah dari itu semualah yang paling dicintai 
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oleh Allah. Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2): 

185. 

...                   ...    

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.  

 

3. Tujuan dan Fungsi Toleransi Beragama  

Toleransi beragama bertujuan untuk kerukunan hidup 

beragama. Dengan menerapkan sikap toleransi beragama, 

mewujudkan kehidupan yang damai atau pun harmonis 

sesama manusia tanpa melihat latar belakang agama. Menurut 

Jalaluddin yang dikutip oleh Sholihin, menjelaskan bahwa 

tujuan kerukunan umat beragama yaitu:  

a. Meningkatkan keimana dan ketakwaan, dengan 

adanya kenyataan agama lain akan meningkatkan 

penghayatan dan mendorong setiap pemeluk agama 

untuk memahami ajaran-ajaran agamanya; 

b. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, dengan 

kerukunan dan saling menghargai antar pemeluk 

agama maka stabilitas nasional akan terjaga; 

c. Menjunjung serta menyukseskan pembangunan, 

dengan dukungan berbagai lapisan masyarakat; 

d. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan.   

 

4. Perbedaan Agama dan Toleransi Beragama di Sekolah  

Agama menjadi salah satu sumber konflik sosial, baik 

intern maupun antar kelompok beragama. Kehadiran agama 

yang dianggap mampu memberikan solusi atas problematika 

diberbagai aspek kehidupan manusia, faktanya justru menjadi 

penyebab konflik karena perbedaan pendapat ataupun 

penafsiran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Stephanus, 
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bahwa agama seringkali tampil dengan dua wajah, di satu sisi 

membawa kedamaian tetapi di sisi lain justru di kaitkan 

dengan fenomena kekerasan.
58

 

Nurcholis Madjid mengungkapkan bahwa konflik, 

kekerasan, dan reaksi destruktif akan muncul ketika agama 

kehilangan kemampuan untuk merespon secara kreatif 

perubahan sosial yang sangat cepat.
59

 Adapun menurut 

Tobroni model keberagaman yang berparadigma eksklusif 

memungkinkan menjadi penyebab lahirnya suatu konflik antar 

umat beragama. Orang dengan paradigma keberagamaan 

tersebut memiliki kepribadian tertutup, yaitu menutup ruang 

dialog dengan penganut agama lain, dan juga merasa bahwa 

agamanya yang paling benar, sementara agama dan komunitas 

lain salah dan dianggap sesat.
60

 

Bentuk dari toleransi dan intoleransi di sekolah 

misalnya antara guru atau peserta didik muslim dan non-

muslim, kultur dan etnik tertentu, antar guru dan peserta didik 

yang berbeda suku, dan antar guru dan peserta didik yang 

berbeda golongan kepercayaan. Sekolah sebagai sarana 

pendidikan memiliki peran penting dalam membangun 

lingkungan sekolah yang plural dan toleran terhadap pemeluk 

agama. Toleransi adalah awal dari terciptanya kerukunan, 

tanpa keberadaan toleransi tidak akan ada sikap saling 

menghormati, mengasihi dan gotong-royong antar umat 

beragama.  Sekolah mempunyai tanggung jawab dalam 

menanamkan budaya toleransi kepada peserta didik.  

Oleh karena itu, semua pihak yang ada di sekolah 

turut berperan dalam hal tersebut. Guru sebagai sosok teladan 

bagi peserta didik di sekolah mempunyai peran penting dalam 

menanamkan sikap toleransi. Menurt Borba yang dikutip oleh 
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Nanda, terdapat tiga langkah dalam membangun toleransi 

dalam diri peserta didik serta meningkatkan kecerdasan 

moralnya, yakni:
61

 

a. Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi  

Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi 

merupakan langkah pertama yang paling efektif. Kita 

harus memberikan dengan sadar memberikan contoh 

dan menumbuhkan toleransi baik di rumah ataupun di 

sekolah sejak anak-anak, karena pada usia tersebut 

merupakan saat yang terbaik membantu anak agar 

tumbuh menjadi individu yang menghargai dan 

menghormati orang lain meski mereka berbeda.  

b. Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan  

Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan 

sama halnya dengan guru memberikan motivasi atau 

menumbuhkan kesadaran mengenai perbedaan. Dalam 

sekolah, setiap peserta didik memiliki karakter yang 

berbeda. Oleh karena itu, guru dapat memotiviasi 

peserta didik untuk bersikap menerima perbedaan 

dengan mengembangkan sikap positif terhadap 

keragaman. Seperti guru dapat menunjukan manusia 

dengan berbagai jenis gender, usia, budaya, 

penampilan fisik, serta latar belakang yang berbeda-

beda.  

c. Menentang stereotip dan tidak berprasangka 

Membimbing atau mengarahkan siswa agar 

tidak berprasangka buruk sama halnya dengan 

menentang stereotip dan tidak berprasangka. Guru 

perlu mendidik serta mengajarkan peserta didik agar 
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memahami bawa semua orang berhak untuk mendapat 

perlakuan yang baik.   

Berdasarkan hal diatas dalam mencontohkan 

serta menumbuhkan toleransi, cara terbaik bagi 

seorang guru adalah menjadi teladan bagi peserta 

didik melalui penghlihatan serta pendengaran dalam 

wujud perilaku guru.   

 

5. Hubungan Sosial Intern dan Antar Kelompok Beragama  

Hubungan sosial merupakan suatu hubungan timbal 

balik yang terwujud antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok lainnya 

di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Wardiatmoko dalam Fihayati menjelaskan bahwa hubungan 

sosial merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan 

kepentingan baik antar individu maupun kelompok secara 

langsung maupun tidak langsung guna menciptakan rasa 

saling perhatian, kerjasama, serta saling menguntungkan.
62

 

Berdasarkan definisi tersebut, bisa diktarik kesimpulan bahwa 

hubungan sosial merupakam hubungan timbal balik yang 

terwujud antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat 

untuk menciptakan rasa saling perhatian, kerjasama, serta 

saling mengingatkan.  

Hubungan sosial dalam konteks umat beragama 

merupakan suatu keniscayaan, baik intern maupun antar 

kelompok agama. Sebagaimana yang ada di Indonesia dengan 

keberagaman agama yang dianut oleh setiap individu, tetap 

mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan hubungan 

sosial yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena 

itu, agar tidak terjadi konflik dalam berkehidupan serta 
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mampu hidup berdampingan dengan latar belakang agama 

yang beragam, tentunya sangat diperlukan kerukunan umat 

beragama baik intern maupun antar kelompok beragama.  

Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu 

kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup 

berdampingan bersama tanpa mengurangi hak setiap individu 

untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Urgensi dari 

kerukunan agama tersebut yakni untuk mewujudkan kesatuan 

pandangan serta sikap, agar dapat melahirkan kesatuan 

perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, 

sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung 

jawab ataupun menyalahkan yang lainnya.
63

 

 

6. Hubungan Sosial Intern dan Antar Kelompok Agama 

dalam Islam  

Perbedaan adalah suatu bentuk keniscayaan. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat (49): 13. 

                       

                             

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 kenalmengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”.  

Islam mengakui bahwa perbedaan merupakan salah 

satu syarat keharmonisan dalam kehidupan. Oleh karenanya, 
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Islam mengajarkan mengenai pentingnya menjaga persatuan 

dan kerukunan. Dalam hubungan sosial, Islam mengenal 

konsep ukhuwwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama 

umat muslim. Sehingga, demi menjaga persaudaraan serta 

menghidari perpecahan, para ahli menetapkan tiga konsep 

guna memantapkan ukhuwah Islamiyah, yakni:
64

 

a. Konsep tanawwul al-ibadah, yakni mengakui adanya 

keragaman cara beribadah. Keragaman cara beribadah 

adalah sebuah bentuk interpretasi terhadap perilaku 

Rasulullah yang ditemukan dalam hadits. Terhadap 

orang yang berbeda interpretasi, perlu dikembangkan 

toleransi yang tinggi dengan tetap mengembangkan 

silaturrahmi. 

b. Konsep al-mukhtiu fi al-ijtihadi lahu ajrun, yakni 

menghormati perbedaan dalam produk ijtihad. Karena 

wewenang untuk menentukan yang benar dan salah 

bukan lah manusia, melainkan Allah SWT. Oleh 

karenanya, perbedaan ijtihad hendaknya tidak 

mengorbankan ukhuwah Islamiyah yang ada.  

c. Konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid, 

yakni memahami bahwa persoalan-persoalan 

hukumnya belum ditetapkan secara pasti, maka Allah 

SWT. tidak menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, 

umat Islam dituntuk untuk menetapkan melalui ijtihad 

dan hasil dari ijtihad tersebut merupakan ketetapan 

Allah SWT. bagi masing-masing mujtahid.   

Adapun hubungan umat Islam dengan umat beragama 

lain merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang tidak 

dilarang oleh syariat Islam, seperti dibidang ekonomi, politik, 

maupun budaya yang tidak dilarang, selagi tidak bekerjasama 

pada persoalan aqidah dan ibadah. 
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C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubunganya dengan kerukunan 

antar ummat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
65

 Menurut John Dewey 

pendidikan berarti perkembangan, Perkembangan sejak lahir 

hingga menjelang kematian. Jadi Pendidikan itu juga berarti 

sebagai kehidupan.
66

 

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya 

mengacu kepada term at-Tarbiyah, at-Ta‟dib dan at-Ta‟lim. 

Dari ketiga istilah tersebut term yang paling populer 

digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term at-

tarbiyah, sedangkan term at-ta‟dib dan at-ta‟lim jarang sekali 

digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan 

sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.
67

 

 

2. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar pendidikan Islam adalah segala ajarannya yang 

bersumber dari Al-Qur’an, sunnah dan ijtihad. Dasar inilah 

yang membuat pendidikan Islam menjadi ada, tanpa dasar ini 

tidak akan ada pendidikan Islam.  

                                                             
65 Departemen Pendidikan Nasional, Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam SMP & MTs, (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas 

Jakarta, 2003), h. 7. 
66 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan 

Praktek, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011), h. 41. 
67 Nizar Samsul, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis 

dan Praktis, (Ciputat Pers, Jakarta, 2002), h. 25. 
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a.  Al-Qur`an 

Al-Qur’an firman berupa yang disampaikan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 

didalamnya terkandung ajaran pokok sangat penting 

yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh 

aspek kehidupan melalui ijtihad. Sebagaimana Firman 

Allah SWT Qs. At-Takwiir (81): 19. 

           

Artinya: “Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar 

firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang 

mulia (Jibril)”.  

Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an 

terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan 

dengan masalah keimanan yang disebut Aqidah, dan 

yang berhubungan dengan amal yang disebut dengan 

Syari‟ah. Istilah-istilah yang sering biasa digunakan 

dalam membicarakan ilmu tentang Syari’ah ini ialah: 

1) Ibadah untuk perbuatan yang langsung 

berhubungan dengan Allah SWT; 

2) Mu’amalah perbuatan berhubungan selain 

dengan Allah SWT; 

3) Akhlak untuk tindakan yang menyangkut 

etika dan budi pekerti dalam pergaulan. 

Pendidikan, karena termasuk kedalam usaha 

atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk 

kedalam ruang lingkup mu’amalah. Pendidikan sangat 

penting karena ikut menentukan corak dan bentuk 

amal dan kehidupan manusia baik pribadi maupun 

masyarakat.
68
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h.19-20. 
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b. Sunnah 

Sunnah ialah segala yang dinukilkan dari 

Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan ataupun 

pengakuan, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan 

hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW 

dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. 

Oleh karena itu sunnah merupakan landasan kedua 

bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah 

selalu membuka kemungkinan penafsiran 

berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu 

ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah 

yang berkaitandengan pendidikan. 

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu 

berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang 

dimiliki oleh ilmuwan syari’at Islam untuk 

menetapkan/menetukan sesuatu hukum syari’at Islam 

dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan 

hukumnya oleh Al-Qur’an Sunnah. Dalam hal ini 

dapat saja meliputi seluruh aspek pendidikan, tetapi 

tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad 

dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-

Qur’an Sunnah, diolah akal para pendidikan Islam. 

Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus 

dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. 

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam identik 

dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi 

yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang 

saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam di SMP meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara:  
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a. Hubungan manusia dengan Allah SWT;  

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia; 

c. Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan 

lingkungan. 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Pertama terfokus pada aspek:  

a. Al-Qur’an/Hadits; 

b. Akhlak; 

c. Fiqh/Ibadah; 

d. Tarikh/sejarah. 

 

D. Internalisasi Nilai-nilai Toleransi Beragama dalam PAI 

Toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati 

atau mentolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu 

sendiri. Seorang muslim harus kuat dalam imannya dan mulia 

dengan syariatnya. Ketaatan kepada Allah SWT haruslah ketat.  

Sedangkan religiusitas sosial secara horizontal haruslah 

lentur. Dalam Islam toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan 

dalam ranah teologis atau ketuhanan. Peribadatan harus 

dilakukan ditempat peribadatan agama masing-masing. Agama 

adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain 

secara langsung akan merusak esensi keyakinan tersebut. 

Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosial. Hal tersebut 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Kafiruun ayat 1-

6: 
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Artinya: 1) Katakanlah :”hai orang-orang kafir. 2) Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah. 3) Dan kamu 

bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4) Dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah. 5) dan kamu tidak akan pernah pula menjadi 

penyembah Tuhan yang aku sembah. 6) Untukmu 

agamamu, dan untukkulah agamaku”. 

Seperti itu lah Allah SWT mengajarkan kita tentang 

toleransi beragama yang terdapat dalam surat al-Kafiruun. Dalam 

ajaran Islam pun kita diajarkan tentang perilaku baik kepada diri 

sendiri dan orang lain. Pendidikan agama Islam pula lebih 

menekankan pada pembimbingan, pembenahan perilaku yang 

proses pembelajarannya tidak hanya teoritis saja, namun secara 

praktis pula, agar tercipta sikap atau pribadi yang baik secara akal 

dan tingkah laku. Pendidikan agama Islam sendiri adalah proses 

penyampaian materi dan pengalaman belajar atau penanaman 

nilai ajaran Islam sebagaimana tersusun secara sistematis dalam 

ilmu-ilmu keislaman kepada peserta didik.
69
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STAIN Press Ponorogo, 2009), h. 8. 
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