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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Perbedaan seringkali terjadi didalam lingkungan sekitar 

kehidupan kita, tidak terkecuali didalam lembaga pendidikan, 

adanya perbedaan seharusnya tidak menjadi suatu kendala 

bagi setiap orang, sikap toleransi harus diajarkan  agar setiap 

anak didik mampu mengembangkan sikap saling menghargai 

dan menghormati terhadap sesama manusia, sehingganya ada 

beberapa poin yang harus ditegaskan dan menjadi poin 

penting dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Upaya Guru PAI 

Dalam Membina Sikap Toleransi Antara Peserta Didik 

Minoritas Non Muslim Di SMP Satya Dharma Sudjana 

Gunung Madu, Lampung Tengah”  

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap judul 

skripsi ini maka perlu adanya uraian, penulis akan 

menjelaskan secara variabel pervariabel agar pembaca tidak 

salah dalam mengartikan dari maksud yang di inginkan: 

1. Upaya,menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan 

tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya 

juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan 

keluar.” 

2. Guru, adalah orang dewasa yang karena 

keperanannya, berkewajiban memberikan atau 

melakukan sentuhan pendidikan (relasi pedagogis) 

dengan peserta didik. Secara sepesifik guru yaitu 

1 
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orang yang kerjanya mengajar atau memberikan 

pendidikan di sekolah atau pendidikan islami
1
 

3. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan 

melalui ajaran agama Islam yaitu, berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai 

dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang 

diyakininya secara menyeluruh, Pendidikan juga tidak 

biasa terlepas dari bidang keilmuan yang lainnya, 

terutama bidang psiqologi. Pendidikan adalah bidang 

yang memfokuskan kegiatan  pada proses belajar 

mengajar
2
 

Pendidikan juga merupakan sarana untuk 

meningkatkan sumberdaya manusia dan untuk mencapai 

cita-cita manusia yang selama ini diinginkan yaitu 

manusia yang berilmu dan berakhlak serta beradab. 

Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis dan 

dan mempunyai nilai-nilai spiritual dalam dirinya 

diperlukan pendidikan yang terarah:” pendidikan yang 

terarah merupakan pendidikan yang berbasis pada 

prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia dalam pendidikan. 

Artinya, pendidikan terarah adalah pendidikan yang bias 

membentuk manusia secara utuh, baik dari sisi dimensi 

jasmani (materi) maupun dari sisi mental/ inmateri 

(ruhani, akal, rasa dan hati)
3
 

                                                             
1
Deden Makbuloh, Pendidikan Islam Dan Sistem Penjamin Mutu, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 144 
2
Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik 

Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta:Ircisod,2017)h.13,Https://scholar.google.co.id/citations?view_o

p=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbL

IAAAAJ:qjMakFHDy7sC 
3
Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, Sebuah 

Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta:SUKA-Press,2019)h.6-

7,https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view 

https://scholar.google/
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4. Toleransi
4
 adalah sikap tenggang rasa, menghargai, 

membiarkan, atau membolehkan orang lain untuk 

berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan 

dirinya.Toleransi bahasa Arabnya adalah tasamuh 

yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, 

dan saling pemaaf. Dalam pengertian umum, toleransi 

adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan. 

Toleransi dalam pelaksanaanya dalam sikap harus 

didasari pula oleh sikap kelapangan dada terhadap 

orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa 

mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Rasa penuh 

keikhlasan dan dapat menerima hal-hal yang tidak 

sama dengan prinsip yang dipegang sendiri. 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang 

dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan 

pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka 

menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing 

yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau 

memaksakan baik dari orang lain maupun dari 

keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak 

                                                                                                                                   
_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAA

AJ:UebtZRa9Y70C 
4
Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas 

menganut agama 

tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya 

mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang 

mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk 

pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan 

segala bentuk system, dan tata cara peribadatannya dan memberikan 

kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Lihat dalam 

jurnal Herman; Mohamad Rijal,Pembinaaan Toleransi Antar Umat 

Beragama Perspektif Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Kota Kendari,h, 

10 
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penuhdalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai 

dengan hati nuraninya
5
 

Hakikat agama untuk memahami ajaran agama 

yang luas dan mendalam, maka perlu dilakukan 

pendekatan secara sistematis sebagai landasan untuk 

memahami makna tentang agama.
6
 Pengertian agama 

dapat dikaji 2 cara, yaitu secara etimologi dan 

terminologi,. Secara etimologi berarti meninjau dari segi 

bahasa, sedangkan terminologi menelaah batasan batasan 

dengan definisi atau bahasa ilmiah yang diciptakan oleh 

para ahli agama dan ilmu pengetahuan.Sikap toleransi 

dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat 

jelas yaitu ketika Allah SWT. Memerintahkan kepada 

Rasulullah SAW. Untuk mengajak para Ahl al-

                                                             
5
Herman; Mohamad Rijal,Pembinaaan Toleransi Antar Umat 

Beragama Perspektif Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Kota Kendari, 

Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) 

Volume 13, Nomor 2 (November, 2018.h.8 
6
Agama menurut etimologi Berikut ini akan dijelaskan tentang 

pengertian pengertian agama menurut orientalis ahli ilmu pengetahuan dan 

ahli agama. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah alam gaib tidak 

dapat di ketahui dan tidak dapat di pikirkan oleh akal manusia itu sendiri. 

Tegasnya agama adalah ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan 

tenaga pikiran saja. Penjelasan durkheim belum lengkap, sebab agama tidak 

hanya berhubungan dengan masalah yang gaib saja, tetapi juga berkaitan 

dengan manusia sebagai makhluk, jasmani dan rohani, rohani manusia 

memiliki kebutuhan kepada agama, sebagaimana jasmaninya butuh makan 

Teori yang menjelaskan tentang pengertian agama mengartikan akar kata 

agama berasal dari gam, mendapat awalan A. Dan akhiran A sehingga 

menjadi A-gam-a, akar kata agama ada pula yang mendapat awalan I dengan 

akhiran yang sama, (menjadi  I-gam-a dan ada pula yang mendapat awalan U 

dengan akhiran yang sama menjadi (U-gam-a.). setelah mendapat awalan dan 

akhiran A pengertiannnya berubah menjadi jalan. Jalan kemana? Tentu saja 

jalan menuju sang pencipta. Kata jalan dengan makna yang sama kita 

temukan pula dalam peristilahaan islam: syari‟at, thariqah, shirathal 

mustaqim (jalan lurus). Selanjutnya lihat buku (Muhammad Nur, Aktualisasi 

Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Manusia Moderen: Telaah Kritis 

Agama Dalam Prespektif Filsafat Perenial, (Bandar Lampung: Laporan 

Hasil Individu Lp2m Iain Raden Intan Lampung)  h. 2 
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Kitabuntuk hanya menyembah dan tidak menye-kutukan 

Allah swt.”
7
 

B. Alasan Memilih Judul 

Secara ilmiah dapat penulis utarakan beberapa alasan 

memilih judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Toleransi beragama di SMP Satya Dharma Sudjana 

merupakan konteks pancasila dan berkebangsaan  

relevan dengan pembelajaran di Indonesia 

2. Menciptakan kerukunan yang berkonteks ke-Indonesiaan 

yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda beda 

tatap satu tujuan mengamalkan islam secara 

rahmatallilalamin 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia harus saling 

berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan bangsa. Di sisi lain, 

berbagai perbedaan yang salah satunya agama sering menjadi 

masalah pokok yang menyebabkan konflik, teror, 

permusuhan teror dan tidak jarang berujung pada rusaknya 

lingkungan dan fasilitas umum lain nya.Dalam UUD 1945 

pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya”
8
. Ada truth claim (klaim kebenaran) dan 

salvation claim (klaim keselamatan) membuat manusia 

memiliki pandangan yang exsklusif terhadap kebenaran 

agama dan tidak mau menerima kebenaran di luar ajaran 

agama yang di yakininya. Bahkan ada sebagian kelompok 

orang yang mengatas namakan tindakannya sebagai bentuk 

pembelaan( jihad/misionaris ) atas nama tuhan. 

                                                             
 

8
Undang-undang SISDIKNAS No. 20 (2015),h.22 
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Idealnya dalam membuktikan kebenaran suatu 

keyakinan, tidaklah harus mengklaim bahwa keyakinan 

orang lain adalah salah dan sesat. Pola pandang dominatif 

bukan saja gagal dalam mengemban misi agama, tapi juga 

menyimpang dari tujuan luhur agama-agama untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dan harmoni. 

Para nabi tidak bermaksud membentuk agama identitas 

(religion of identitif) melainkan agama kebenaran (religion 

of truth) umat beragama memang selalu dalam posisi 

mencari dan tidak memonopoli kebenaran. Sebab, manakala 

mereka merasa telah menggenggam kebenaran, maka saat 

itu pula mereka mengalami kerisis identitas.
9
 

Adanya perbedaan yang tumbuh di dalam agama 

menyebabkan bergesernya makna dan fungsi agama yang 

sebenarnya. Dalam Al Qur‟an ayat Al Anfal:61 yang 

berbunyi 

                            

       

 

Artinya: “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, 

maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar dan Maha 

mengetahui”
10

 

 

 Agama yang seharusnya selalu mengajarkan hidup 

damai dan sejahtera ternyata disisi lain merupakan suatu 

                                                             
9
Muhammad Nur, Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan 

Manusia Moderen: Telaah Kritis Agama Dalam Prespektif Filsafat 

Perenial,(Bandar Lampung: Penelitian Lp2m.  h. 2 
10

Jabal Roudotul Jannah,Al Qur‟an Transliterasi arab-latin dan 

terjemah,Surat Al Anfal: 61 h.184 
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faktor yang memberikan pengaruh besar kepada kekerasan 

dan konfik antar manusia. Hal ini dikarnakan kurang nya 

pengaruh pemahan yang menyeluruh pada peganut agama, 

sehingga terbangun di dalam pemahamannya tentang sebuah 

aggapan bahwa agama yang di anutnya adalah adalah satu-

satunya agama yang memiliki sumber kebenaran truth claim. 

Disini, sikap keberagamaan yang hanif tidak lagi tercermin 

dalam kehidupan. Tumbuhnya sikap saling memusuhi 

bahkan merusak sudah tidak dapat dihindari lagi. Yang 

akibatnya bukan saja dari individu ke individu, tetapi juga 

komunitas dan lingkungan. Semakin banyak kerusakan yang 

di sebabkan kurangnya pemahaman terhadap agama, hal 

tersebut tentu saja akan menjadi penghambat dalam peroses 

pembangunan bangsa. Padahal jauh dari pada itu agama 

tidak dapat dipahami hanya dari perbedaan bentuknya saja. 

Melainkan kita juga harus memahami substansi dari suatu 

agama agar terhindar dari kesalahpahaman sudut pandang. 

Untuk meluruskan hal tersebut, pembangunan yang pertama 

harus disentuh adalah pembangunan manusia.  

Artinya manusia terlebih dahulu harus mengetahui 

hakikat dari agama, dan mengapa ada berbagai macam 

perbedaan bentuk agama di dunia ini
11

. Dalam pasal 3 

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang system 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandir dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk itu 

pentingnya menanamkan sikap toleransi di dalam 

pendidikan agar memudahkan peserta didik untuk saling 

                                                             
11

Ibid. h 4 
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menghormati dan menghargai dalam segala bentuk 

perbedaan dengan sikap toleransi tersebut
12

 

 

Tabel1. 1 

Data peserta Didik tahun ajaran 2019/2020 

 

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Jumlah 

Jumla

h 

Pesert

a 

didik  

jumla

h  

kelas 

Jumla

h 

Pesert

a 

didik 

jumla

h  

kelas 

Jumla

h 

Peser

a 

didik  

jumla

h 

kelas 

Jumla

h 

Pesert

a 

didik 

Jumla

h 

Kelas 

164 6 134 5 139 5 437 16 

 

Tabel1.2 

Data Peserta Didik Muslim dan Non Muslim 

 

Islam Kristen Katolik Hindu 

L P L P L P L P 

207 196 8 8 5 6 4 1 

403 16 11 5 

403 beragama islam 

                                                             
12

Muawanah sekolah tinggi agama budha negeri Sriwijaya 

Tanggerang Banten, punya muawanah@gmail.com. Pentingnya pendidikan 

untuk tanamkan sikap toleran di masyarakat: jurnal Vijjacariya, Volume 5 

Nomor 1, Tahun 2018.h 5 

 

mailto:muawanah@gmail.com.%20Pentingnya
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(Dokumentasi Agama peserta didik SMP Satya Dharma 

Sudjana tahun pelajaran 2020/2021) 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka 

yang menjadi rumusan dalam penelitian ini “Bagaimana 

upaya Guru PAI dalam membina sikap toleransi beragama 

pada peserta didik di SMP Satya Dharma Sudjana Gunung 

Madu Lampung Tengah?” 

 

E. TujuanPenelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Guru PAI dalam 

membina sikap toleransi beragama non muslim di SMP Satya 

Dharma Sudjana Tahun Pelajaraan 2020/2021 

F. Manfaat Penelitian 

a. Agar dapat menambah khasanah dunia 

ilmupengetahuan serta pentingnya toleransi beragama 

b. Agar dapat menjadi tambahan untuk bahan bacaan 

perpustakaan Fakultas Tarbiyah serta perpustakaan 

pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka ialah suatu bagian dari skripsi yang 

bersifat penting, kemudian dari segi uraiannya tinjauan 

pustaka merupakan bagian dari skripsi yang paling panjang. 

Artinya melalui suatu tijauan pustaka tersebut, seseorang 

dapat mengetahui secara jelas, tentang penelitian yang akan 

dilaksanakan baik menyangkut masalah penelitian serta cara 

penelitian yang akan di laksanakan.
13

Adapun pokok 

permasalahan yang sudah dibahasa sebelumnya, maka 

penelitian ini memfokuskan pada anlisis “Upaya Guru PAI 

                                                             
13

Kaelan, Metode Penelitian Kuantitatif  Bidang Filsafat, 

(Yogyakarta: Paradigma. 2015), h. 236 
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dalam membina sikap toleransi beragama non muslim di 

smp satya dharma sudjana” 

Maka sejauh pandangan dari sumber data mengenai 

judul skripsi ini telah diambil dari jurnal-jurnal yang isinya 

relevan dengan masalah peneliti, yang mana jurnal-jurnal 

itu nanti dapat membantu penulis dalam proses penelitian 

yang akan dilaksanakan, kemudian penelitian ini tidak sama 

dengan penelitian terdahulu namun dalam kajian ilmiahnya 

sudah ada yang membahas masalah yang terkait tentang 

Upaya Guru PAI dalam membina sikap toleransi beragama 

non muslim di smp satya dharma sudjana, di antaranya : 

a. Jurnal pendidikan agama islam ta-lim vol. 9 no 2 

-2017 yang berjudul (konsep aktualisasi 

kerukunan antar umat beragama) di tulis oleh 

Toto suryana dalam jurnal ini ia membahas 

tentang persoalan yang kehendak di angkat 

adalah bagaimana menyatukan perbedaan agama 

dengan khilafah islamiah, sehingga menimbulkan 

permasalahan baru yang sulit di cegah di 

karenakan kesalahan dalam menafsirkan ayat al 

quran sehingga terjadi lah truth caliim tidak mau 

menerima kebenaran lain.
14

 

b. Jurnal Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 

September 2013 Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) Kerukunan Umat 

Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan 

dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, 

Kec. Wangon, Kab. Banyumas) jurnal ini 

membahas tentang teori kerukunan beragama 

berlandasan pancasila yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku dan berkonteks ke-indonesiaan, hal 

                                                             
14

Toto suryana,” aktualisasi kerukunan antar umat beragama” jurnal 

pendidikan agama islam vol 9 no 2-(desember  2017) 
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ini merupakan kelebihan dari masyarakat 

indonesia yang terdiri dari bermacam-macam 

suku budaya agama dan kepercayaan, demi 

menjaga kesatuan dan ke utuhan negara 

indonesia. 
15

 

c. Skripsi yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai 

Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga 

Pendidikan Non Muslim (Studi Kasus di SMP 

Pangudi Luhur Salatiga Tahun Pelajaran 

2017/2018) di tulis oleh SitiyRizqi Utami 

Mahasiwa  Pendidikan Agama Islam  Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (Iain) Salatiga Sity Rizqi Utami 

menjelaskan Toleransi bidang ritual diantaranya 

adalah megizinkan berdo‟a sesuai dengan 

keyakinan masing-masing, mengingatkan untuk 

selalu melakukan ibadah puasa bagi peserta didik 

muslim dan ikut memperingati hari besar agama 

lain.1) Toleransi dalam bidang sosial yaitu tidak 

membeda-bedakan peserta didik, memberikan 

kesempatan yang sama dalam memperoleh 

pekerjaan, memberikan kesempatan yang sama 

untuk mengembangkanpotensi peserta didik, 

keadilan dalam memberikan hukuman tanpa 

memandang statusa agama. 2) Bentuk-bentuk 

implementasi nilai-nilai toleransi antar umat 

beragama dapat dikategorikan menjadi a) Bhakti 

sosial b) Apelpagi c) Peringatan hari besar 

agama. 3) Faktor pendorong implementasi nilai-

                                                             
15

Sri utami , “Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar 

Keharomonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. 

Wangon, Kab. Banyumas) Jurnal Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) Vol. 13 No.( 3 September 2015) 
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nilai toleransi yaitu a) Faktor internal berupa 

pemahaman atas Bhineka Tunggal Ika dan 

Pancasila, kesadaran yang timbul pada diri 

peserta didik sejak pertama kali masuk ke SMP 

Pangu di Luhur Salatiga, dorongan dari guru 

maupun karyawan untuk senantiasa memupuk 

kerukunan di sekolah, kebijakan pihak sekolah 

yang mencoba mewadahi peserta didik sesuai 

dengan potensinya, dukungan dari para peserta 

didik dalam perayaan hari besar umat beragama. 

b) Faktor ekternal yaitu Dukungan dari orang tua 

peserta didik atas kegiatan yang berkaitan dengan 

perayaan hari besar agama lain. Sedangkan factor 

penghambat implementasi nilai-nilai toleransi di 

SMP Pangudi Luhur Salatiga adalah a) Dari 

peserta didik meliputi permasalahan antar sesama 

peserta didik dikarenakan perbedaan pendapat 

dll. b) Dari sarana pra sarana yaitu kurangnya 

fasilitas ibadah yang menunjang terutama bagi 

peserta didik yang beragama muslim. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penetian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(Field research), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau diresponden.
16

 Yaitu 

melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh 

data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 

subjek yang bersangkutan. 

                                                             
16

Susiadi, Metode Penelitian(Lampung: Pusat penelitian dan 

penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri RadenIntan Lampung, 2015), 

h.9. 
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b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu 

penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan 

secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu dalam proses 

penyederhanaan data penelitian yang amat besar 

jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar 

mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di 

lapangan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh 

peneliti dari sumber asli dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data yang berbentuk data primer dari 

lapangan, khususnya dalam penelitian, Upaya Guru Pai 

Dalam Membina Sikap Toleransi Antara peserta didik 

Minoritas Non Muslim Di SMP Satya Dharma Wacana 

Gunung Madu Lampung Tengah 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu refrensi-refrensi yang 

secara langsung berkaitan dengan judul yang di ambil 

peneliti.
17

untuk melengkapi data-data yang sulit di 

dapati, maka data yang sudah diperoleh akan dilengkapi 

oleh literatur-literatur yang menuliskan tentang tokoh 

atau suatu objek yang akan di teliti kemudian 

mengklarifisikan tulisan-tulisan tersebut yang ada 

relevansinya dengan judul yang akan dibahas peneliti, 

data sekunder dalam penulisan ini antara lain: 

                                                             
17

Chalid Nurbuko dan Abu Ahmad , metodologi penelitian , Cet-1, 

(Jakarta, Bumi  Aksara2018),  h. 43 
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1. Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan 

Manusia  Moderen: Telaah Kritis Agama Dalam 

Prespektif Filsafat Perenial, karya MuhammadNur 

2. Pendidikan islam dan penjamin mutu menuju 

pendidikan berkualitas di indonesia, karya deden 

makbuloh  

3. Sosiologi pendidikan individu, masyarakat dan 

pendidikan karya  H. Abdullah ldi 

4. pendidikan agama islam dan budi pekerti karya: 

Sholeh dimiyati dan feisal ghozali, 

5.  Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat 

Madanni, karya A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak 

 

3. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”
18

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru pada SMP 

Satya Dharma Sudjana Gunung Madu Lampung 

Tengah.  

 

b. Sample  

Sempel adalah pengambilan sebagian dari 

populasi dan Pengambilan  sampel dilakukan dengan  

metode  purposing sampling, yaitu pemilihan anggota 

sampel didasarkan pada kreteria tertentu atau ciri-ciri 

tertentu yang dimiliki oleh sampel itu.”
19

 . 

 

                                                             
18

Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, Cet. X, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 117.  
19

Ibid.h.118 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

a. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk 

memperoleh data atau informasi mengenai berbagai 

hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan 

mengumpulkan laporan-laporan tertulis, baik berupa 

angka maupun keterangan.”
20

 Pada penelitian ini 

metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui 

jumlah guru dan peserta didik SMP Satya Dharma 

Sudjana Gunung Madu Lampung Tengah. 

b. Metode wawancara merupakan komunikasi dua arah 

untuk mendapatkan data responden.”
21

Peneliti akan 

melakukan wawancara pada responden mengenai 

yang berkaitan dengan upaya guru PAI dalam 

membina toleransi. 

5. Metode Pengolahan Data 

Dalam mengolah data pada penelitian ini melalui tahap 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan terhadap data atau bahan 

yang telah diberikan responden sesuai dengan 

alternative yang tersedia dalam penelitian. 

b. Klasifikasi, yaitu menggabungkan atau 

mengklasifisikan hasil jawaban yang diberikan 

dalam wawancara. 

c. Sistematisasi data, yaitu suatu proses yang dipakai 

dalam penelitian dengan menggunakan berbagai 

langkah yang bersifat logis dan menggunakan data. 

”
22

 

                                                             
20

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2018),h. 

116. 
21

Jogiyanto, Metode Penelitian Sistem Informasi,(Yogyakarta: Andi 

Offset, 2018),h. 112. 
22

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung, 2019.h. 50 
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6. Analisa Data 

Analisa data yang penulis gunakan yaitu analisis 

deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis berdasakan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu.”
23

Analisis ini mendiskripsikan mengenai upaya 

Guru PAI dalam membina sikap toleransi peserta didik, 

dengan mencatat hasil wawancara, menganalisa dan 

menginterprestasikan kemudian mengadakan analisis 

dengan teori yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang 

sesuai dengan penelitian. 

Adapun metode berpikir yang digunakan dalam 

penelitian adalah induktif. Metode induktif adalah metode 

yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 

mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan 

yang umum mengenai fenomena yang diselidiki. ”
24

 

 

 

 

 

  

                                                             
23

Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief. Analisa Data Penelitian 

Kualitatif (Jakarta, PT Raja Grafindo,2017).h,70-71 
24

Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.89 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan nilai-nilai toleransi beragama di SMP 

Satya Dharma Sudjana, peserta didik dikelaskan 

berdasarkan kelas dan agama masing-masing, 

sehingga ketika proses pembelajaran pendidikan 

agama berlangsung disekolah peserta didik 

mendapatkan porsi pendidikan agama yang sama. 

Dalam pembelajaran pendidikan agama di sekolah 

telah ditentukan materi pendidikan agama yang sesuai 

dengan peserta didik SMP pada umumnya. Dan bahan 

ajar tidak mengacu  pada bahan ajar secara 

terbukukan, tapi ada kesepakatan dari semua pihak 

agama menentukan tema secara umum yang dipandu 

langsung oleh waka kurikulum. 

2. Strategi yang digunakan oleh SMP Satya Dharma 

Sudjana dalam menerapkan nilai-nilai toleransi 

beragama pada peserta didik melingkupi dua tahap. 

Pertama, melalui pembinaan sikap toleransi di dalam 

kelas, dan yang kedua, pembinaan sikap toleransi 

beragama diluar kelas. Peserta didik SMP Satya 

Dharma Su djana dapat menerima keberagaman 

agama yang ada disekolah mereka, nilai-nilai toleransi 

keagamaan yang dimaksud berisikan: 

a) Baik guru, peserta didik, maupun karyawan di 

SMP Satya Dharma Sudjana mengakui 

keberadaan agama-agama dan menghormati hak 

umat beragama dalam mengkhayati serta 
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menuaikan tradisi keagamaan masing-masing. 

b) Mentolelir perbedaan paham keagamaan, 

termasuk peserta didik keberatan terhadap hal-hal 

yang tidak sesuai dengan keyainan keagamaan 

yang dianaut 

c) Memperhatikan sikap solidaritas sosial 

ataskemanusiaan. 

d) Mengupayakan agar tidak terjadi konversi agama 

yang terkesan di paksakan. 

 

3. Faktor pendukung, penghambat dan hasil 

dilaksanakan nilai-nilai toleransi beragama pada 

peserta didik SMP Satya Dharma Sudjana yaitu: 

a) Faktor pendukung 

1. Kondisi lingkungan berbeda agama 

yang  kondusif 

2. Peran orang tua 

3. Peran guru 

b) Faktor penghambat kurangnya kedisiplinan 

peserta didik keterbatasan adanya media 

pembelajaran 

 

B.  SARAN 

1. Bagi sekolah 

Dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai 

toleransi beragama diperlukan dukungan dari 

berbagai pihak, khusunya orangtua peserta didik dan 

guru mata pelajaran umum agar tercipta sikap 

toleransi di kalangan civitas akademik SMP Satya 

Dharma Sudjana. 
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2. Bagi peserta didik  

Untuk  para peserta didik di SMP Satya Dharma 

Sudjana, diharapkan lebih baik lagi dalam berbudi 

pekerti khususnya terhadap sikap tolerasi antar umat 

beragama, taat dan patuh terhadap nasehat dari para 

guru, serta lebih memperhatikan guru kettika 

pembelajaran berlangsung. 
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