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ABSTRAK

STUDI DESKRIPTIF NILAI-NILAI PLURALISME DALAM 
MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh:
SITI FATIMAH AZZAHROH 

Peneliti ini mencoba mengkaji pesan-pesan moral (nilai-nilai pluralisme) Al-
Qur’an dan Al-Hadis yaitu tentang etika berhubungan dengan antar manusia dalam 
materi Pendidikan Agama Islam tingakat SMA, apakah telah terselenggara dengan 
baik. Hal ini mengingat krisis sosial yang marak terjadi di negri kita Indonesia. 
Sehingga terkesan bahwasannya kita adalah bangsa yang mayoritas muslim dan sejak 
lama di kenal sebagai bangsa yang ramah di dunia. Adapun alas an mengapa 
penelitian ini dilakukan pada tingkat SMA karna untuk menjaga focus kajian, selain 
itu karena masa-masa SMA adalah usia yang labil dan masa pencarian jati diri.

Pluralisme adalah faham yang mengakui adanya keragaman, mencakup di 
dalamnya keragaman suku, ras, agama, bahasa, warna kulit, dan status sosial. 
Pluralisme lahir sebagai respon terhadap terjadinya konflik horizontal di tengah 
masyarakat. Pluralisme mencita-citakan lahir sebuah peradaban yang mengedepankan 
cinta dan kedamaian. Menyatukan segala perbedaan di tengah masyarakat menjadi 
sebuah kekuatan yang besar. Hal ini sejalan dengan subtansi dasar lahirnya agama 
islam di muka bumi. Islam adalah agama yang cita-citakan lahirnya peradaban 
masyarakat yang aman dan damai (baldatun, toyyibun, warobun ghofur). Yaitu 
masyarakat yang merdeka dari segala macam penindasan,pemaksaan.

Yang ingin di capai dari penelitian ini, sebagai rumusan masalah adalah apa 
saja kandungan nilai-nilai pluralisme pada materi Pendidikan Agama Islam 
kurikulum 2013 tingkat SMA dan bagaimana membangun etika pluralisme pada 
siswa SMA melalui materi pemblajaran. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka 
(library research) yaitu termasuk dalam penelitian kualitatif.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah pertama, kurikulum pendidikan 
sudah respon terhadap kondisi yang majemuk dalam agama akan tetapi tidak 
sepenuhnya. Pasalnya bahasan tentang pluralisme masih belum mencakup 
keseluruhan padal banyak dalil-dalil yang bersangkutan, dan posisi pembentukan 
mental spiritual anak didik tidak mendapat porsi yang cukup, akibatnya materi 
tentang pluralisme juga mendapat porsi yang sedikit, walau materi PAI mengandung 
nilai pluralisme agama namun belum tentu hal tersebut tersampaikan dengan baik, 
karna keberhasilan penanaman nilai pluralisme agama tergantung sepenuhnya kepada 
guru.
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M O T T O

             

         

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.1

                                                          
1 Al-Qur’an dan Terjemanya Mujamma’ Al Malik Fadh Li Thalibat Al Mushhaf, Asy-Syarif 

Medina Munawaroh, Kerajaan Saudi Arabia,2005,Hlm.710
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kerancuan atau kesalah fahaman dalam memahami 

judul skripsi ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang di pakai dalam 

judul: Studi Deskriptif Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Materi Pendidikan 

Agama Islam Sekolah Menengah Atas.

Berikut istilah-istilah yang perlu saya perjelas dalam judul ini:

Studi kandungan nilai-nila. Studi sama dengan telaah, kajian atau 

penyelidikan ilmiah.1Deskriptif adalah menggambarkan apa adanya,2Nilai-

Nilaimempunyai arti sifat-sifat (hal-hal) yang penting yang berguna bagi 

kemanusiaan.3 Jadi studi deskriptif nilai-nilai adalah usaha menelaah, mengkaji 

dan menyelidiki secara ilmiah makna penting yang terkandung pada objek 

penelitian.

Pluralisme secara etimologi berasal dari kata plural (inggris) yang berarti 

jamak, ada keragaman dalam masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok 

kita yang harus diakui.4 Jadi pluralisme adalah faham yang bertujuan untuk 

mengakui adanya kehidupan yang majemuk dan beragam (Ras, Suku, Etnis, 

                                                          
1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, Cet 3, 1990, H.860
2Ibid, h.201
3Ibid, h. 46
4Syamsul Ma’arif,Pendidikan Pluralisme Di Indonesia, Loging Pustaka, Yokyakarta 2005, H. 
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Agama, Bahasa) dalam masyarakat. Keragaman tersebut dapat dibaca secara adil 

dan mampu memberikan rasa nyaman, sehingga tercipta bagi keselamatan umat 

manuisa.5 Nurkholis majid mengatakan bahwa pluralisme adalah pertalian dalam 

kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban dan bukan keragaman yang 

terfregmentasi. Pluralisme harus dilihat dalam konteks kehidupan bersama yang 

harmonis, rasional, damai, toleran, dan saling membantu serta isi mengisi antara 

sesama makhlik hidup.6

Materi Pendidikan Agama Islam adalah bahan ajar agama islam yang di 

sampaikan kepada murid.7Sekolah Menengah Atas, dalam undang-undang no. 4 

Tahun 1950 pasal 7 ayat 3 pendidikan menengah di terangkan sebagai berikut:

“Pendidikan dan pengajaran (umum dan vak) bermaksud melanjutkan 
dan meluaskan pendidikan yang di berikan di sekolah rendah untuk 
mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing murid sebagai 
anggota masyarakat mebdidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai 
lapangan khusus sesuai dengan bakata masing-masing dan kebutuhan 
masyarakat dan mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran 
lebih tinggi”.

Secara umum dapat di jelaskan bahwa maksud dari penelitian ini adalah 

mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai pluralisme pada materi Pendidikan Agama 

Islam di ajarkan oleh guru-guru di sekolah menengah atas. Target akhir dari 

penelitian ini adalah bagaimana siswa dapat memahami nilai-nilai pluralisme 

                                                          
5Azyumardi Azra, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai Gagasan Yang Berserak, 

Nuansa Bandung 2005, H. 173
6Nurkholis Majid,Masyarakat Madani Dan Investasi Demokrasi, Tantangan Dan 

Kemungkinan, Dalam Azyumardi Azra. Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Bingkai Gagasan Yang 
Bergerak, Nuansa, Bandung, 2005, H. 174

7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op Cit, H. 566
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sehingga tebangun etika dan sikap yang arif (sikap pluralis) dalam menjalani 

hidup di tengah masyarakat yang majemuk ini. 

B. Alasan Memilih Judul

1. Karena pemahaman tentang nilai-nilai pluralisme di kalangan pelajar SMA 

dinilai belum jelas.

2. Karena sejauh ini penelitian tentang pluralisme dan upaya penerapannya 

terutama di sekolah masih sangat kurang.

3. Karena untuk menjaga fokus dan konsistensi penelitian maka penulis secara 

khusus mengkaji kandungan nilai-nilai pluralisme hanya pada tingkat SMA.

4. Judul tersebut berkenaan langsung dengan masyarakat konflik horizontal yang 

terjadi saat ini baik berupa konflik agama, etnis, suku, amuk masa, dan 

tawuran pelajar.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara plural didunia, perbedaan suku, 

agama, bahasa,adat-istiadat, tata krama, dan sebagainya bukan barang baru 

lagi.Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang sangat majemuk (plural) di negri 

ini ada ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, serta ratusan produk produk 

tradisional.

Pluralisme bisa dilihat dari dua sisi tataran praktis dan tataran 

ideologis.Secara praktis pluralisme bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai 

perbedaan realitas, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang 
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berbeda.Inilah buah dari sikap pluralis dalam tataran praktis. Dalam islam kita 

mengenal ungkapan tasamuh alal ikhtilaf(sikap lapang dada dalam perbedaan 

ikhtilaf).

Wacana pluralisme secara umum tidak hanya muncul disebabkan oleh 

adanya kemajuan pluralitas masyarakat, adanya keanekaragaman dalam berbagai 

bidang kehidupan serta struktur masyarakat yang terdiri atas berbagai bidang 

suku dan agama.Lebih dari itu dalam realitas keragaman tersebut yang lebih 

penting dalam pembangunan pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan 

keadaban (genuine engagementof diversities within the bounds of civility) bahkan 

dikatakana bahwa pluralisme merupakam keharusan bagi keselamatan umat 

manusia yang diantaranya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan 

pengimbangan diantara kelompok dimasyarakat.8

Pluralisme agama tidak hanya berhenti pada ko-eksistensi melainkan 

mendukung dan mengakui bukan menyamakan eksistensi semua 

agama,pluralisme semakin memperjelas dan meyakini adanya perbedaan dalam 

agama.

Ketika kita melihat sebuah realita bahwasannya indonesia bermacam 

suku-suku, ras, dan, agama, yang mempunyai ratusan bahasa dan ratusan produk 

daerah, seorang tokoh pergerakan nasional Mr. Muhammad Yamin ketika 

melihat realitas tersebuat beliau mencantumkan kata “Bhineka Tunggal Ika” 

dalam lambang negara yang berarti“berbeda-beda kita tetap harus satu”yang 
                                                          

8Budhy Munawar Ranchman , Islam Pluralis (Jakarta Selatan: pramadina) Cet 2001 , h.31.
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kemudian menjadi semboyan bangsa indonesia. Konsep bhineka tunggal ika 

adalah pandangan dan sikap hidup yang menjamin kebebasan dalam kebudayaan, 

agama, kepercayaan dan adat,serta menjamin stiap warga untuk berserikat dan 

mendapat nafkah.Namun tidak setiap orang boleh bertindak semaunya kebebasan 

harus berarti tanggung jawab dan bersama-sama meningkatkan harkat dan 

martabat bangsa. Ditegaskan kembali oleh cendikiawan muslim Nurkholis Majid 

bahwa negeri kita sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural), disebabkan 

hampir semua agama, khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu, dan 

Budha) terwakili di wilayah ini.9

Kita semua berharap dengan pandangan pandangan keagamaan maka 

semestinya kita memahami satu samalain belajar menghargai kebudayaan, 

agama, tradisi, suku, ras yang berbeda-beda dan penciptaan suku, ras, yang 

berbeda tersebut bukanlah untuk semata mata menimbulkan konflik melainkan 

kekayaan budaya terutama budaya di indonesia, keanekaragaman seperti itulah 

yang disebut merupakan karunia Allah. Umat Islam seharusnya kita mampu 

untuk menunjukkan akhlakul karimahdan menjunjung tinggi nilai kebenaran dari 

Allah yang universal dan toleransi terhadap sesama.

Berikut ini ayat tentang pluralisme yaitu Qur’an surat Al-Hujurat 13 :

                                                          
9 Nurkholis Majid , Islam dan Doktrin Peradaban, (Jakarta : Yayasan Wakaf  Pramadina) , 

h.177.
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Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dri seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal .sesungguh 
nya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa di antara kamu. Sesungguh nya allah maha mengetahui 
lagi maha mengenal.”

Pada saat ini bangsa indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan 

walaupun sudah satu dasawarsa informasi berjalan tantangan tersebut jika 

diidentifikasi sesuai ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan 

persatuan dan kesatuan nasional dan kondisi bangsa indonesia saatini adalah 

sebagai berikut :nilai-nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa tidak dijadikan 

sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu 

kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan 

pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.10

Dalam konteks kekinian, keragaman ini diakui atau tidak diakui akan 

dapat menimbulkan berbagai masalah seperti yang saat ini sedang dihadapi oleh 

bangsa kita, korupsi, nepotisme, premanisme, kerusakan lingkungan. Dinamika 

sedikit saja tersentuh ego keagamaan atau etnis suatu kelompok maka reaksi 

yang ditimbulkan sangatlah besar dan kadang berlebihan.Yang menyedihkan 

reaksi tersebut berupa kekerasan dengan berbagai tingkat ekskalasinya.Ekskalasi 
                                                          

10 Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR priode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara secretariat ( Jakarta: jendral MPR RI )  h.102.



7

kekerasan dengan berbau “syara” ini telah menciptakan suasana kehidupan yang 

tegang dan meresahkan.Dalam suasana seperti ini agama seringkali dijadikan 

titik singgung paling sensitive dan eksklusif dalam pergaulan pluralitas 

masyarakat. Salahsatu contoh konflik yang terjadi di indonesia yang berbau 

agama diantaranya dugaan penistaan agama yag masih menjadi perbincangan 

umat islam di indonesia oleh gubernur DKI diawali aksi 4-11 2016,  2-12 2016 

aksi ke dua, hingga saat ini, hal inilah yang menjadi potensi buruk 

pluralisme.Salah satu bagian penting dari konsekuensi tata kehidupan global 

yang ditandai kemajuan etnis, budaya, dan agama tersebut adalah pembangunan 

dan membutuhkan kembali pluralisme dalam masyarakat, memudarnya kearifan 

dan makin merosotnya ketahanan lokal harus mulai dibenahi.11

Banyak kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita saat ini di 

antaranya adalah: 

Tawuran antar siswa nyaris terjadi di Kabupaten Pringsewu, melibatkan 

siswa SMK YPT Pringsewu dengan SMA N 2 Pringsewu.Beruntung polisi 

bereaksi cepat, sehingga bisa membubarkan kerumunan siswa SMK YPT yang 

mendatangi SMA N 2 Pringsewu di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu,

Senin (21/10) siang.tawuran yang nyaris terjadi itu hanya dipicu kesalah 

pahaman. Karena, setiap kali papasan siswa SMK YPT dengan SMA Negeri 2 ini 

saling olok-olokan.Buntut dari olok-olokan itu, 25 siswa SMK YPT mendatangi 

                                                          
11 Syamsul Ma’rif Pendidikan Pluralisme Di Indonesia ,(Yokyakarta: logung pustaka), 2005, 

h.5.
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SMA N 2 Pringsewu.12kenakalan remaja yang terjadi di Denpasar. Dalam video

tribunews.com memperlihatkan seorang siswa yang membully gurunya sendiri 

yang sedang memberikan penjelasan di kelas. Siswa tersebut menanyakan 

sesuatu yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran, yang menyebabkan guru 

tersebut marah, dan sangat di sayangkan siswa yang lain turut menertawai. 

Setelah ditelusuri yang membuat video tersebut siswa dari SMKN 3 Denpasar. 

Video itu pun dibagikan ratusan kali dan menuai banyak komentar. Sangat di 

sayangkan sikap anak didiknya yang bercanda keterlaluan dan harus diberi sanksi 

terhadap anak tersebut.Tapi, sanksi yang membina dan masih dalam ranah 

pendidikan.13

Konflik antar suku dilampung memang bukan merupakan sebuah hal baru, 

konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah 

berawal dari masalah sepele. Bahkan di tempat yang sama dengan saat ini terjadi 

perang suku yaitu di Sidorejo kecamatan Sidomulyo juga pernah terjadi pada 

bulan januari 2012 kemarin, pemicunya adalah perebutan lahan parkir. Berikut 

ini beberapa perang antar suku yang pernah terjadi di Lampung :

 Pembakaran pasar Probolinggo Lampung Timur oleh suku bali.

 29 Desember 2010 : Perang suku Jawa dan Bali dengan Lampung berawal 

daripencurian ayam.

 September 2011 : suku Jawa dengan Lampung

                                                          
12http://lampung.tribunnews.com/2013/10/21/siswa-smk-ypt-dan-sma-n-2-nyaris-tawuran
13https://www.jawapos.com/radarbali/read/2017/09/23/15150/terlalu-pelajar-denpasar-bully-

guru-kelas-jadi-viral
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 Januari 2012 : Sidomulyo Lampung Selatan suku Bali dengan Lampung

 Oktober 2012 : Sidomulyo Lampung Selatan perebutan lahan parker.

Konflik diatas adalah beberapa konflik yang terhitung besar, selain 

konflik besar yang pernah terjadi diatas di lampung juga sering terjadi konflik–

konflik kecil antar suku namun biasanya hal tersebut masih bisa diredam 

sehingga tidak membesar.

Dari konflik–konflik kecil tersebut timbullah dendam diantara para suku–

suku tersebut sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi 

sebuah konflik besar.Pengelompokan suku di daerah lampung memang sudah 

terjadi sejak lama, bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak mereka remaja. Di 

beberapa sekolah didaerah lampung anak–anak suku bali tidak mau bermain 

maupun bersosialisasi dengan anak–anak suku lainnya begitu juga dengan anak–

anak dari suku jawa maupun lampung. Mereka biasanya berkelompok 

berdasarkan suku mereka sehingga jika diantara kelompok tersebut terjadi 

perselisihan tentunya akan melibatkan suku mereka.14

Ada budaya kelas yang baik dari beberapa negara tetangga yang dapat 

ditiru sehubungan dengan menghargai pendapat orang lain. Sejak di sekolah 

dasar siswa Kamboja dan Vietnam sudah dibiasakan menghargai pendapat orang 

lain. Ketika guru mengajukan pertanyaan, banyak tangan-tangan kecil yang 

terangkat menyatakan bahwa siswa-siswa pemilik tangan itu ingin menjawab 

pertanyaan guru. Tetapi sewaktu guru menunjuk salah satu siswa untuk 
                                                          

14http://www.lintasberita.web.id/perang-suku-di-lampung-sebuah-dendam-lama/
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menjawab pertanyaan tersebut, siswa tersebut langsung berdiri dan menjawab 

pertanyaan sementara siswa yang lain diam mendengarkan jawaban temannya. 

Setelah siswa itu selesai menjawab dan guru meminta siswa yang lain 

menanggapi barulah siswa tersebut memberikan pendapatnya.

Banyak guru yang tidak menyadari bahwa menghargai pendapat orang 

lain itu dimulai dari situasi di kelas bahkan dapat dimulai sejak dini dari sekolah 

dasar (SD). Berbicara dan mendengarkan adalah dua hal yang saling 

berkaitan.Etika berbicara atau berpendapat dan mendengarkan harus diajarkan 

kepada siswa sejak dini. Menghargai pendapat orang lain dimulai dari 

mendengarkan atau memperhatikan atau menganalisa apa yang sedang 

dijelaskan. Siswa tidak akan menjadi pendengar yang baik jika tidak dibiasakan. 

Mendengarkan adalah pekerjaan yang jauh lebih berat dibandingkan berbicara. 

Pendengar yang baik berusaha menangkap ide-ide yang dilontarkan oleh 

pembicara sehingga pada gilirannya ia dapat menanggapi pembicara tadi. Oleh 

karena itu bukan berarti bahwa dengan menghargai pendapat orang lain itu siswa 

hanya menjadi pendengar yang pasif saja, tetapi yang paling penting siswa 

diminta untuk menangkap ide-ide yang dilontarkan oleh pembicara dan 

kemudian dapat menanggapinya yang demikian itu adalah salah satu bentuk dari 

nilai pluralisme dalam menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain.15

Dari beberapa contoh di atas dapat kita lihat apakah nilai pluralisme 

sudah mencukupi dalam mteri Pendidikan Agama Islam sehingga siswa 
                                                          

15http://p4tkmatematika.org/2012/04/mendidik-siswa-menghargai-pendapat-orang-lain-2/
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melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut.Amin Abdullah mengatakan  dalam 

meminimalisir konflik maka yang harus dilakukan pertama adalah penanaman 

kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (plurality), kesetaraan (equality), 

kemanusiaan (humanisme), keadilan (justice), dan nilai-nilai demokrasi 

(demokrasi valuase) dalam beragaman aktifitas sosial. Sebagai ikhtiar awal, 

secara preventif dunia pendidikan menjadi pintu masuk bagi penerapan nilai-nilai 

tersebut.

Pendidikan agama islam mempunyai peran besar dalam membentuk 

karakter individu yang didiknya, menurut .HM. Arifin Ahmad menyatakan 

salahsatunya bahwa pendidikan islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-

nilai agama islam disamping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang 

dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu 

pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai islam yang melandasinya. Dalam ajaran 

islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan mencapai insan yang beriman dan 

bertaqwa. Dengan demikian anak didik telah beriman dan bertaqwa artinya telah 

tercapai tujuannya.

Untuk kasus Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat pluralistik, 

sebuah keharusan untuk segera mengorientasikan pendidikannya, menuju kearah 

pendidikan yang dapat menghargai pluralisme demi keharmonisan umat 

beragama dan mencintai sesama umat manusia.Terlebih-lebih dengan 

mengetahui hakikat dari maksud dan tujuan pendidikan itu sendiri, dan pada 

intinya untuk kemanusiaan.Dr. J. Sudarminta mengatakan bahwa maksud dan 
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tujuan pendidikan pada hakikatnya memmiliki dua tujuan dasar. Kedua hal 

tersebut adalah proses untuk membentuk sosok profil manusia dengan mentalitas 

sangat human (manusiawi) yang memiliki penampilan fisik yang sehat, normal 

dan wajar kelakuannya. Tegasnya praktik penyelenggaraan pendidikan harus 

selalu mengacu pada dua hal penting, proses humanisasi yang berarti proses 

membawa dan mengarahkan para peserta didik kearah pendewasaan diri hingga 

upaya mentalitas sangat manusiawi. Dan proses humanisasi yang berarti 

menjadikan manusia yang “manuisa” dan dengan sendirinya mengandaikan 

orang itu juga  berbudaya dan beradab (civilized). Menurut Samsul Ma’arif 

tujuan pendidikan adalah sebagai berikut; Pertama menjaga kebudayaan suatu 

masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya. Sekolah adalah 

agen sosial yang utama dan tepat dimana orang mempelajari prinsip-prinsip yang 

akan mendasari perilakunya sebagai warga masyarakat. Kedua, sekolah dan 

atmosfirnya harus mampu mewujudkan jalan kepada peserta didik menuju 

kehidupan secara personal dan sosial.

Tujuan akhir dari Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan 

keimanan, ketakwaan serta pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta 

didik mengenai Agama Islam. Sehingga menjadi manusia muslim yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT serta memiliki akhlak yang mulia dalam 

kehidupan, baik sebagai pribadi, bermasyarakat dan berbangsa.16

                                                          
16Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam, Logos, Jakarta, 

1999, h.7-8
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Dengan demikian jika tujuan akhir pendidikan agama islam adalah 

perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus 

berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar memberi informasi 

atau penegetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan 

mendorongnya mengambil keputusan untuk berubah. 

Pendidikan Agama Islam, saat ini di negri kita indonesia menjadi sebuah 

kebutuhan mendesak untuk diwujudkan karena merupakan sebuah proses 

mengatasi dan menyelesaikan sebuah konflik atas nama agama yang akhir-akhir 

ini sering terjadi.

Uraian di atas cukup menjadi alasan mendasar mengapa ‘Studi

Deskriptif Nilai-Nilai Pluralisme dalam Materi Pendidikan Agama Islam 

SMA’ ini dilakuakan.Dalam konteks ini, peneliti fokus pada materi Pendidikan 

Agama Islam tahun pelajaran 2017 di SMA Kurikulum 2013.Hal ini didasarkan 

pada realitas sosial bahwa masa-masa SMA (remaja) merupakan masa-masa 

pancaroba (rentan) bagi kejiwaan anak oleh karenanya pendidikan agama harus 

disampaikan secara hati-hati.Sedangkan pilihan kurikulum dalam penelitian ini 

dikarnakan kurikulum mencerminkan nilai-nilai yang akan diusung dan 

ditransformasikan kepada pesertadidik dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya 

uapaya penanaman kesadaran kepada para pelajar sebagai generasi penerus 

bangsa memberikan informasi tentang pentingnya nilai-nilai pluralisme seperti, 

toleransi, keadilan, demokrasi, serta kemajuan masyarakat kita. Sehingga 

pendidikan tidak hanya diarahkan agar siswa cerdas pada aspek kognitifnya saja 
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akan tetapi lebih dari itu pendidikan harus mampu membentuk generasi yang 

cerdas secara intelektual dan mempunyai empati sosial yang tinggi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menentukan rumusan 

masalahnya,yaitu :

1. Apa saja kandungan nilai nilai pluralisme pada materi Pendidikan Agama 

Islam kurikulum tingkat SMA?

2. Bagaimana relevansinya dengan pembentukan karakter bagi siswa SMA?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

a. Mengkaji pengertian nilai-nilai pluralisme dalam prespektif yang lebih 

relevan, apakah nilai pluralisme bertolak belakang dengan budaya dan 

norma yang ada di Indonesia.

b. Mengkaji tentang kandungan nilai-nilai pluralisme pada bahan ajar PAI 

SMA dampaknya dalam kehidupan sosial.

c. Menemukan solusi tentang pembentukan karakter kaitannya dengan 

penerapan nilai-nilai pluralisme di SMA melalui Pendidikan Agama 

Islam.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memberi kontribusi dalam memperkaya telaah kurikulum. 
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b. Untuk menambah kazanah kajian pluralisme-multikulturalisme yang 

marak saat ini.

F. Metode Penelitia

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

atau untuk menjamin konsistensi tulisan ini terhadap tujuan yang diinginkan, 

tulisan inipun harus dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Untuk itu penulis 

harus melakukan penerapan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah ini. 

Dalam rangka memecahkan masalah ini penulis akan menggunakan penelitian 

yang bersifat deskriptif melalui studi kepustakaan. Penilaian diskriptif adalah 

suatu upaya pengkajian sistematis dan cermat terdapat data faktual yang berhasil 

digalih melalui sumber data penelitian.17Sedangkan data tersebut dalam 

penelitian ini akandigalih melalui studi kepustakaan. Untuk lebih jelasnya akan 

di perinci sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research).Penelitian yang berupaya mengumpulkan data melalui berbagai 

rujukan pustaka seperti kitab-kitab buku-buku nashkah-nashkah dan lain 

lain.18 Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data tentang dalil-dalil 

                                                          
17 S. Sumargono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta; Rineka Cipta), h.8.
18Ibid  h.9.
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pluralisme dalam al-quran dan hadist, materi agama dalam kurikulum 

yang berlaku dan data yang berkaitan dengan pluralisme.

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu upaya pengkajian 

sistematis dan cermat terhadap data yang berhasil digalih melalui sumber 

dan penelitian data.19 Penulis akan melukiskan, menganalisis dan 

memaparkan sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan.

2. Sumber data

a. Data primer 

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam 

penelitian ini. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain :

1. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Silabus dan RPP Materi 

Pendidkan Agama Islam di SMA kurikulum kurikulum 2013, 

berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2013

2. Undang-Undang sisdiknas Nomor 23 Tahun 2000.

3. Syamsul Ma’arif,Pendidikan Pluralisme Di Indonesia,(Yokyakarta, 

Loging Pustaka,2005)

4. Choirul Mahfud, Pendidikan MultiKultural,(Yokyakarta,Pustaka 

Pelajar, 2014) 

b. Data skunder 

                                                          
19Ibid h.10.
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Data skunder adalah data pendukung yang melengkapi penelitian. 

Penulisakan merujuk data pendukung berkaitan dengan kajian-kajian 

pluralisme dan literature yang berkaitan dengan pengajaran pendidikan 

agama di sekolah antara lain: 

1. Nurcholis Majid, Islam Doktrin Dan Peradaban, (Yayasan Wakaf 

Pramadina, Jakarta Cet.4, 2000)

2. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, (Tinjauan Kritis) 

prespektif; Dalam Dr. Ngainun Naim, Islam Dan Pluralisme Agama, 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014) 

3. Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralisme, (Jakarta: Pramadina, 

2001)

3. Metode pengumpulan data 

Tulisan ini menggunakan metode atau teknik dokumentasi. Metode 

atau teknik dokumentasi adalah cara mengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti buku, arsip, dalil, atau hukum.20Atau sederhananya dapat 

disebut sebagai suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis.Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan data-data berupa 

catatan, buku-buku. Tentunya untuk mendapatkan data atau dokumentasi yang 

bekualitas penulis harus mengumpulkan dokumen yang terpercaya dan telah 

di pertanggungjawabkan secara ilmiah Sehingga dengan demikian dapat 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

                                                          
20Ibid .h 181.
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4. Metode Analisis data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam menentukan hasil 

penelitian. Melalui analisis data kita akan menjadikan data hidup dan 

berbicara untuk menjawab permasalahan. Sebab berapapun besar nilai dan 

kualitas data yang terkumpul bila tidak tersusun dan dianalisis secara baik 

maka data ini tetap merupkan bahan bisu yang tidak dapat menjawab 

permasalahan.Oleh karena itu pemilihan metode analisis yang tepat sangat 

menentukan capaian hasil penelitian. Dengan demikian agar mendapat hasil 

penelitian yang baik maka dokumentasi yang dapat penulis kumpulkan akan 

dikaji dengan metode dedukatif.

Metode deduktif adalah metode yang berawal dari dasar-dasar 

pengetahuan yang umum dan meneliti persoalan-persoalan yang khusus dari 

segi dasar pengetahuan yang umum.21Yaitu dari proporsi yang berlaku 

secara umum dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi dasar 

pengetahuan yang umum. Penulis akan mengkaji bermula dari pembahasan 

materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah secara umum. 

Kemudian dilanjutkan pada analisi tentang materi yang berkaitan tentang 

nilai-nilai pluralisme dalam kurikulum pelajaran agama islam pada Sekolah 

Menengah Atas. Selanjutnya pengkajian akan mengkrucut yakni akan 

                                                          
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakte, (Jakarta, Bina Aksara) 

h.131.
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berupaya mengembangkan materi bagaimana membangun etika pluralisme 

pada siswa SMA melalui materi pemblajaran. 

Langkah-lanngkahanalisis data untuk mengungkap nilai-nilai 

pluralisme dalam materi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas 

adalah sebagai berikut :

Data yang terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder 

dengan menggunakan pemblajaran kepustakaan diklasifikasikan sesuai 

dengan temanya masing-masing, diseleksi dan kemudian disusun kembali 

sesuai dengan kategori data yang telah ditentukan.Dari jenis data yang 

terkumpul seluruh nya berupa narasi.

Adapun langkah-langkah penelitian untuk mempermudah dan 

mengorganisasikan penelitian dengan baik, adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan topik penelitian 

2) Mencari dan mengumpulkan isnformasi pendukung diantaranya buku-

buku karya-karya yang membahas pluralisme selanjutnya untuk 

mendukung dan membantu penelitian, penulis berdialog dan berdiskusi 

untuk membantu penelitian.

3) Mempertegas fokus penelitian dan mulai mengorganisasikan bahan yang 

telah dikumpulkan untuk memperkuat fokus penelitian yaitu dengan cara 

mencari dan menemukan bahan yang diperlukan seperti artikel, buku, 

dokumen-dokumen jurnal ilmiah, majalah, website, Koran, makalah 

yang telah diterbitkan.



20

4) Mengorganisasikan kembali bahan bacaan dan membuat catatan 

penelitian dan mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan.



BAB II

NILAI-NILAI PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Pluralisme

1. Konsep Pluralisme

Terminologi pluralisme pertama sekali muncul di barat tepatnya pada 

abad  18 Masehi, masa yang disebut pencerahan Eopa. Masa yang disebut 

sebagai titik permulaan bangkitanya gerakan pemikiran modern. Yaitu masa 

yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia 

yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal 

dari kungkungan-kungkungan pandangan agama yang esklusif. Di tengah 

hiruk pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi 

logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di

luar gereja, yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan 

dan keragaman atau pluralisme.1

Tren pluralisme di barat dapat dilihat secara jelas dengan gagasan 

pemikiran Jhon Hick. Dia telah merekonstruksikan landasan-landasan teoritis 

pluralisme agama sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah teori yang baku 

dan popular yang sangat kental melekat dengan namanya. Jhon Hick 

menginterpretasikan melalui model copernicken revolusion yang menemukan

“Sentralisasi Matahari” dalam galaksi kita sebagai ganti planet-pelanet bumi 
                                                          

1 Anis  Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama (Tinjauan Kritis), Prespektif, Jakarta 2005, h.
16
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yang dahulu secara umum diyakini manusia. Maka kemudian sampai pada 

sebuah “hidayah”, seacara analogis dengan revolusi ilmu fisisika tersebut, 

yaitu keharusan atau bisa disebut “revolusi teologis” terhadap dikotomi dunia 

agama, yakni agama saya benar (haq) dan agama orang lain salah (batil). 

Sehingga dia mengharuskan transformasi orientasi pemusatan “agama”

smenuju pemusatan “Tuhan”.2

Lebih lanjut Jhon Hick dalam teori pluralitasnya menyatakan: 

“agama-agama sebagai institusi-institusi, dengan doktrin teologis dan 
etika-etika perilaku yang membentuk tapalbatas-tapalbatasnya, 
tidakalah timbul karena realitas agama memang meniscayakan hal itu, 
karena perkembangan semacam ini merupakan sesuatu yang secara 
historis tak terhindar ketika sarana komunikasi antara berbagai 
kelompok kultural masih belum maju, sekarang karena dunia sudah 
menjadi satu kesatuan komunikasional, kita sedang bergerak menuju 
situasi baru dimana wacana atau pemikiran keagamaan menjadi 
kemungkinan dan patut melampaui batas-batas kultural historis ini”.3

Adapun yang terjadi yang jelas Jhon Hick telah menjadikan globalist 

atau globalisme sebagai dasar utama, dan yang terpenting bagi teori 

pluralisme agama.

Jika ditelusuri lebih jauh dalam peta sejarah peradaban agama-agama 

dunia kecenderungan sikap bergama yang pluralistik, dengan pemahaman 

yang dikenal sekarang, sejatinya sama sekali bukan barang baru. Cikal bakal 

pluralisme ini telah muncul di india pada akhir abad ke-15 dalam gagasan-

gagasan kabir (1440-1518) dan murid-muridnya yaitu guru Nanak (1469-538) 
                                                          

2 Ibid, h.77
3 Jhon Hick, Philosophy Of Religion, Dalam Anis Malik Thoha, Ibid, h.80
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pendiri agama “Sikhisme”. Hanya saja pengaruh gagasan ini belum mampu 

menerobos batas-batas regional, sehingga hanya popular di anak benua india. 

Ketika arus globalisasi telah menipiskan pagar-pagar kultural Barat-Timur dan 

mulai maraknya interaksi kultural antara kebudayaan dan agama dunia, 

kemudian di lain pihak timbul kegairahan dalam meneliti dan mengkaji 

agama-agama Timur, khususnya islam, yang disertai dengan pendekata 

kajian-kajian baru agama (scientific study of religion), mulailah gagasan 

pluralisme agama berkembang secara pelan tapi pasti dan mendapat hati para 

intelektual hampir secara universal. Beberapa peneliti dan sarjana barat seperti 

Parinnder dan Sarpe, justru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme 

agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir bangsa india. 4

Selanjutnya mengenai konsep pluralisme, Harold Caward menegaskan 

bahwa didalam pluralisme keagamaan terdapat tiga prinsip umum ;

1. Bahwa pluralisme keagamaan dapat dipahami dengan paling baik dalam 

kaitan sebuah logika yang melihat satu yang berwujud banyak realitas 

transenden yang menggejala dalam bermacam-macam agama;

2. Bahwa ada satu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman 

agama partikular sebagai alat;

3. Bahwa spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaan kriteria 

sendiri pada agama-agama lain.

                                                          
4 Ibid, h.21.
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Bahasan pluralisme menurut Diana L.Eck bukan bahasan tentang 

perbedaan tapi keterkaitan, keterlibatan, dan partisipasi. Namun pluralisme 

adalah sebuah proses dinamis yang kita lalui ketika kita terlibat dengan yang 

lainnya dan melalui perbedaan kita yang sangat dalam. Pluralisme mengakui 

perbedaan-perbedaan itu sebagai realitas yang pasti ada dimana saja. Justru 

dengan pluralisme itu akan tergapai berbagai komitmen bersama untuk 

memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan 

agamanya. Kepentingan itu antara lain, perjuangkan keadilan, kemanusiaan, 

pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan.5

Nurcholis Majid (Cak Nur) mengggambarkan bagaimana sebenarnya 

konsep pluralisme dalam islam harus dipahami. Ia mengatakan salah satu 

kesadaran yang sangat berakar dalam pandangan seorang muslim ialah bahwa 

agama islam adalah sebuah agama yang universal, untuk sekalian umat 

manusia. Meskipun kesadaran serupa dipunyai oleh hampir semua penganut 

agama yang lain (Yahudi, maka mereka menolak Kristen dan Islam; Kristen 

sendiri mereka menolak Yahudi dan Islam), namun kiranya tidaklah 

berlebihan bila dikatakana bahwa pada orang-orang muslim kesadaran 

tersebut melahirkan sikap-sikap keagamaan yang unik, yang jauh dari sikap 

keagamaan para pemeluk agama yang lain, kecuali setelah munculnya zaman 

modern dengan ideologi modern tanpa mengurangi keyakinan seorang muslim 

                                                          
5 Diana L.Eck A New Religious America, How A Christian Country” Has Become The World 

Is Relegiosly Diverse Nation, 2001 Dalam Ahmad Fuad Fanani, Islam Mahzab Kristis, Menggagas 
Keberagamaan Liberatif, Kompas Jakarta 2004, h.126
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akan kebenaran agamanya (hal yang dengan sendirinya menjadi tuntutan dan 

kemestian seorang pemeluk suatu sistem keyakinannya), sikap-sikap unik 

islam dalam hubungan antar agama itu ialah toleransi, kebebasan, 

keterbukaan, kewajaran keadilan dan kejujuran (fairness). Prinsip-prinsip itu 

nampak pada sikap dasar sebagian besar umat islam sampai sekarang, namun 

lebih-lebih lagi sangat fenomenal pada generasi kaum mualim klasik (salaf). 

Untuk itu Cak Nur menegaskan bahwa pluralisme tidak dapat 

dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, 

beranekaragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang hanya 

menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami 

sekedar sebagai ‘kebaikan negatif’ (negatif good) hanya dilihat dari 

kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme  (to keep fanaticism at bay). 

Pluralisme harus difahami sebagai ‘pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-

ikatan keadaban’ (genuine ngagement of diversities within the bonds of 

civility). Bahkan pluralisme juga suatu keharusan bagi keselamatan umat 

manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang 

dihasilkannya.6

Menurut Abdul Aziz sachedine argument utama pluralisme agama 

adalah al-Qur’an didasarkan antara hubungan keimanan pribadi (privat) dan 

proyeksi publiknya adalah masyarakat islam. Berkenaan dengan keimanan 

                                                          
6 Nurcholis Majid, Islam Doktrin Dan Peradaban, Yayasan Wakaf Pramadina, Jakarta,h. 178-

179
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privat, Al-Qur’an bersikap nonintervensionsi (misalnya sebagai bentuk 

otoritas manusia tidak boleh mengganggu keyakinan batin individu). 

Sedangkan dengan proyeksi publik keimanan  sikap Al-Qur’an didasarkan 

pada prinsip koeksistensi yaitu kesediaan dari umat dominan untuk 

memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka 

sendri, aturan itu biasa terbentuk cara menjalankan urusan mereka dan untuk 

hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Maka berdasarkan prinsip itu 

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam harusnya menjadi 

cermin sebuah masyarakat yang meyakini, menghormati, dan menjalankan 

pluralisme agama.7

Pendapat-pendapat tersebut baik yang berasal dari muslim maupun 

nonmuslim mengisyratkan bahwa pluralisme adalah keterlibatan aktif untuk 

menjaga perbedaan sebagai bagian yang bernilai manfaat, positif, dan 

menghasilakan kesejahteraan dan kebijakan. Perbedaan bukan dianggap 

sebagai bagian dari pemecah belah, meskipun potensi itu ada. Tak ditanya lagi 

seorang muslim sejati yang memahami islam adalah agama universal yang 

mengusung satu-satunya doktrin pluralisme secara jelas dan tegas, harus 

mengakuai dan menjaga danya perbedaan kemjemukan dan heterogenitas ini 

untuk dijadikan hal yang bermanfaat yaitu menciptakan bumi yang damai dan 

tanpa konflik.  

                                                          
7 Abdul Aziz Saechedine Dalam Ahmad Fuad Fanani, Islam Pluralisme Dan Kebebasan 

Beragama. Indo Pos,11 September 2005
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2. Dasar Pluralisme

Masalah bersama antar agama, dan antar suku bangsa didalam 

masyarakat Islam merupakan masalah sosial yang sangat penting dan sangat 

serius sekaligus sensitif, jelas mendapatkan perhatian yang cukup besar. 

Masalah tidak ditelantarkan begitu saja atau dibiarkan diatur oleh aturan 

‘jahiliah’ melainkan diberikan aturan sedemikian rupa dan diletakkan pada 

orbit yang sebenarnya. Untuk menjamin normalnya perputaran dan perjalanan 

tersebut, syariat islam telah meletakkan ketentuan dan dasar teoritis yang tidak 

dilandaskan pada filsafat yang diambil dari luar, seperti positivisme, 

relativisme, dan ekeptisisme, melainkan dilandaskan langsung pada sumber 

utamanya yaitu Al-Qur’an dan sunnah.8

Sebagai seorang intelek yang mendukung pluralisme Azyumardi Azra

berpendapat bahwa pluralisme diakui oleh islam dalam kerangka normative 

dan historis. Oleh krena itu tegas Azyumardi Azra usaha atau upaya yang 

menciptakan sebuah masyarakat yang monotolik yang tunggal, itu merupakan 

usaha yang sia-sia. Sikap yang paling tepat adalah dengan mengembangkan 

sikap saling menghormati toleran dan menghargai pluralisme.

Pandangan Azyumardi Azra ini menunjukkan mengenai 

kepentingannya menghargai keragaman. Perbedaan diantara umat manusia, 

dalam pandangan Islam bukanlah karena warna kulit dan bangsa, tetapi 

hanyalah tergantung pada tingkat ketaqwaan masing-masing.
                                                          

8 Anis Malik Toha, Op.Cit,h.184
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Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Gamma Al Bana9 berpendapat bahwa kaidah-kaidah yang menopang 

pluralisme di dalam Al-Qur’an adalah : pertama, nash-nash yang menegaskan 

bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari  pasangan (lebih dari satu). Ini 

membuktikan tidak adanya ketunggalan dalam masyarakat dan menegaskan 

pluralisme yang di mulai dari satu pasangan atau banyak pasangan dalam 

masyarakat.

           

     

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S Yasin:36) .10

                                                          
9 Gama al-Bana adalah seorang aktivis muslim anggota ihwanul muslimin. Kita mungkin 

menyebutnya fundamentalis dan anti Barat. Ia berjuang untuk meneggakkan “negara tauhid” Negara 
yang berdasarkan kalimat La Illah Ha illallah. Perjalanan hidupnya, riwayatnya perjuangannya, dan 
kisah-kisah kegagalannya mengantarkannya kepada sebuah refleksi yang dalam. Ia “ mengunjungi 
kembali” pemikiran islamnya. Dibalik terali penjara dalam ancaman penguasa (muslim) yang tidak 
berperi kemanusiaan. Ditengah-tengah hiruk pikuk kairo yang menyesakkan ia menemukan efifani. 
Dia sampai pada kesimpulan bahwa kebaikan yang di lakukan oleh siapa pun pasti akan di terima oleh  
Allah SWT. Dia tidak akan menenggelamkan manusia dalam neraka, kecuali manusia-manusia 
pembangkang yang berbuat kerusaka dan kezaliman di muka bumi ini. Lihat. Jalaludin Rahmat, Islam 
dan Pluralisme Akhlak Qur’an Menyikapi Perbedaan, Serambi, Jakarta, hlm. 16-21. 

10 Al- Qur’an Dan Terjemah , Mujamma’ Al-Malik Fadh Li Thiba’at Al-Mush-Haf, Asy-Syarif 
Medinah Munawaroh, Kerajaan Saudi Arabia, 2000, h.710
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Artinya : Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, 
kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan 
perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan 
tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan 
sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang 
dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) 
dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi 
Allah adalah mudah (Q.S Fathir:11).11

            

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S adzariyat: 49) . 12

Kedua, ketetapan prinsip derajat ( darajah) yang mengandaikan 

adanya jarak. Ini berarti Pluralisme. Al-Qur’an menggunakan kata darojah 

(kelas,degree ) untuk membedakan kelompok-kelompok yang ada di kalangan 

kaum muslim. Allah berfirman: 

           

                 

           

       

                                                          
11 Ibid, h.697
12 Ibid, h.95
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Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang 
berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya 
atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing 
mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk 
dengan pahala yang besa (Q.S An-nisa: 95), 13

         

               

Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 
dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S AL-
an’am) . 14

          

           

Artinya:  Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi 
derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat 
kemenangan (Q.S Attaubah: 20).15

        

         

        

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 

                                                          
13 Ibid, h.217
14 Ibid, h.281
15 Ibid, h.217
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yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S Az Zukhruf: 32).16

                

                        

                    

            

Artinya: Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian 
yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung 
dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya[158] beberapa 
derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa 
mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus[159]. dan 
kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-
orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada 
mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, 
Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara 
mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka 
berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang -Nya.(Q.S AL 
Baqoroh:253)17

Ketiga, prinsip berlomba dalam berbagai kebajikan  (Al-khairat ) yang 

secara eksplisit memberikan kebebasan individu.

             

          

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di 
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.(Q.S AL-Baqoroh 148)18

                                                          
16 Ibid, h.798
17 Ibid, h.62
18 Ibid, h. 38
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Keempat, prinsip saling menahan (sunnatu al-tadafu’) dan prinsip ini 

lebih kuat dari prinsip berlomba-lomba dalam berbagai kebjikan. Prinsip ini 

dalam surat al-Baqoroh dan al-Hajj : 

              

       

         

Artinya:Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah 
dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah 
memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah 
meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang 
dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) 
sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah 
bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas 
semesta alam (Q.S Al baqoroh: 251)19

                     

             

                   

           

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 
karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya 
Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu 40. (yaitu) 
orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa 
alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami 
hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) 
sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 
dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat 
orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut 
nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 

                                                          
19 Ibid, h. 51-61
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menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat 
lagi Maha perkasa ( Q.S AL hajj: 39-40)20

Prinsip ini menggambarkan msyarakat dengan berbagai aktifitasnya 

dan pertempuran abadi antara para pengikut kebenaran dan para pengikut 

kesesatan. Prinsip ini juga mengisyaratkan Pluralisme tempat-tempat ibadah 

yang berbeda-beda namanya. 

Kelima, Anugrah Allah. Al-Qur’an berbicara tentang orang-orang 

yang lebih memilih kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Mereka, 

menurut Al-Qur’an adalah orang-orang yang kalah berhadapan dengan 

berbagai tipuan. Mereka menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang tidak 

bisa terelakan sebab kelemahan yang menguasai sebagian manusia. Dan jelas 

sekali bahwa mereka akan tetap mendapatkan anugrah Allah: 

             

            

Artinya:  Barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami 
tambah Keuntungan itu dan barang siapa yang menghendaki 
Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari 
Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di 
akhirat.(Q.S Assyura: 20)21

Keenam, kebebasan berkeyakinan. Prinsip ini merupakan dalil paling 

jelas tentang Pluralisme. Prinsip ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar 

dalam setiap agama. Dalam banyak ayatnya Al-Qur’an menjelaskan prinsip 

ini dengan begitu tegas, tanpa ragu-ragu: 
                                                          

20 Ibid, h. 518
21 Ibid, h. 786
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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[162] 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(Q.S Al baqoroh: 256) .22

Al-Qur’an menjelaskan ajakan kepada islam tidak boleh dengan 

paksaan dan rayuan, seorang Dai harus siap jika ajakannya kepada hidayah 

mendapatkan penolakan dan hambatan. Hidayah datang hanya dari Allah dan 

tugas Rasul nya menyampaikan. Mereka tidak boleh berputus asa berhadapan 

dengan orang-orang yang menolak hidayah.

Ketujuh, Prinsip kehalalan dan kebolehan segala sesuatu: 

            

                 

Artinya : semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan 
yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum 
Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada 
makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), Maka bawalah 
Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu orang-orang yang benar" ( Q.S 
ali imron: 93).23

Jika keputusan halal haram akan sesuatu merupakan hak prerogratif 

Allah, dan itu ada dalam Al-Qur’an tegas. Pengharaman terhadap sesuatu 

                                                          
22 Ibid, h. 63
23 Ibid, h. 91
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didalam Al-Qur’an dapat di hitung dan tidak boleh merusak. Prinsip dasar 

kebolehan dalam banyak hal tidak lain adalah pluralisme.

Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan fakta-fakta di atas secara 

jelas menerangkan, pluralitas menerangkan, realitas yang mewujud dan tidak 

bisa dipungkiri. Yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul 

semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan 

Allah SWT dalam setiap Ciptaan-Nya. Dan pluralitas yang menyebut agama 

berarti pengakuan dan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beraganm 

dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-lain-an

lain yang beserta hak nya untuk berbeda dalam beragama dan keyakinan. 

Konsep pemahaman pluralistas seperti ini adalah yang didukung oleh naql 

(teks  wahyu), akal dan kenyataan.

Dasar-dasar teoristis yang mendasari sikap islam terhadap perbedaan 

dan keragaman bukanlah sekedar isapan jempol, atau mengawang-awang tak 

meyentuh bumi lewat kenyataan sosio historis sepanjang perbedaan umat 

islam. Untuk itu perlu diketengahkan bukti-bukti sejarah islam yang 

menunjukkan betapa konsep islam tentang hubungan antar agama ini telah 

mampu menjawab berbagai masalah lintas agama yang terjadi dipelataran 

sejarah masyarakat muslim.

3. Tujuan Pluralisme

Dari uraian konsep pluralisme di atas dapat kita simpulkan paling tidak 

ada 3 tujuan pluralisme, diantaranya;
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a. Menumbuhkan Sikap Toleransi

Pluralisme menghendaki lahirnya sikap toleransi dalam menyikapi 

segala perbedaan yang ada. Toleransi akan melahirkan sikap saling 

menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan masing-masing 

“kelompok”. Hal ini sebagaimana disampaikan Dewan Raharjo “salah satu 

tujuan pluralisme adalah membangun sikap toleransi antar umat saling 

beragama: saling menghargai dan saling Hormat-menghormati kebebasan 

beribadah dan dalam kehidupan sosial. Toleransi bukan mencampur 

adukkan ibadah keagamaan. Toleransi menumbuhkan sikap memahami 

pihak lain, buakan pecaha belah. Toleransi bisa saja bisa membuat 

seseorang mau makan semeja dengan pemeluk agama lain tanpa masalah. 

Termaasuk didalamnaya memberikan kebebasan pemeluk dan menjalankan 

agama yang diyakini”.24

b. Menumbuhkan Sikap Terbuka (Insklusif)

Sikap insklusif adalah sikap terbuka, mau menerima masukan 

kritikan ataupun saran dari siapa saja. Sikap insklusif biasanya ditunjukkan 

dengan kesediaan membangun dialog. Melakukan transformasi gaya hidup 

keagamaan dan keragaman, dari otoritas simbolik-primordialistik 

mendorong umat beragama bersikap terbuka dan apresiatif terhadap 

komunitas agama lain. 

                                                          
24 Dawan Raharjo, Pluralisme Itu Lakum Dinukum Waliadin, Majalah Nuansa Persada Edisi 

Oktober 2012.h.14
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c. Menciptakan suasana yang aman dan damai demi persatuan dan 

keadilan  

Pada akhirnya muara dari pluralisme menghendaki-meminjam 

istilah Syafi’l Ma’arif adalah terjalinnya ukhuwah imaniyyah dan ukhuwah 

insaniyah.25 Menurut Bhudi Munawar Rahman sikap ukhuwah ini wajib 

dibangun karna pada dasarnya manusia berasal dari satu penciptaan yaitu 

Allah SWT, satu keturunan yaitu semua manusia adalah keturunan adam 

dan hawa, satu tempat berpijak yaitu bumi. Pluralisme diharapkan dapat 

menjadi media yang mempertemukan segala perbedaan menuju kesamaan 

menuju ukhuwah yang abadi dan terciptanya keadilan.26  

4. Pandangan Pluralisme 

Pandangan pluralisme dapat kita lihat dari beberapa aspek;

a. Pandangan pluralisme menyangkut aspek aqidah

Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa semua pemeluka gama

memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan masuk 

surga. Semua agama benar berdasarkan kriteria masing-masing. Pluralisme 

meyakini bahwa rahmat Allah itu luas “ Al kholqu ‘iyali”, firman Tuhan 

dalam hadist kudsi. Semua makhluak itu keluarga besar Tuhan. Pluralisme 

memandang bahwa tidak ada satu manusiapun yang berhak dan berani 

membatasi kasih sayang Tuhan serta berani melawan wewenang Tuhan. 

                                                          
25 Syafi’l Ma’arif, Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan, PSAP, Jakarta, 2004, hlm.19
26 Budhi Munawar Rahman dkk, Wajah Liberal Islam Indonesia, Jil,Jakarta,2002, h.51
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Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan unyuk menyelesaikan perbedaan 

agama dengan cara apapun termasuk dengan fatwa.27

b. Pandanga pluralisme menyangkut aspek hubungan sosial

Dalam hal hubungan sosial pandangan pluralisme menghendaki 

terciptanya hubunga yang positif antar sesama yaitu berlomba-lomba 

memberikan kontribusi bagi manusia dalam bahasa Al-Qur’an dijelaskan 

sebagai berikut;

              

           

           

           

             

Artiny: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab 
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 
untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 
terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah 
berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu. 

                                                          
27 Jalaludin Rahmat, Islam Dan Pluralisme Akhlak Qur’an Menyikapi Perbedaan, Serambi, 

Jakarta,2006, h.20
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Tuhan tidak menghendaki kita semua menganut agama yang tunggal. 

Keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Ujiannya 

adalah seberapa banyak kiat membrikan kontribusi kebaikan kepada umat 

manusia. Setiap agama diperintahkan untuk bersaing dengan aagma yang 

lain dengan memberikan kontribusi kepada kemanusiaan (al-khayrat).28

c. Pandangan pluralisme menyangkut keberagaman mazhab

Berkaitan dengan pluralitas mazhab dalam islam, menurut Ulil 

Absor Abdalla bahwa dalam menurunkan nilai-nilai ideal yang ada dalam 

Al-Qur’an untuk diaplikaskikan di masyaraka, para agamawan (ulama) 

berusaha membuat interpretasi terhadap teks sakral tersebut. Karena tiap 

muslim  scholars (sarjana) mempunyai latar belakang dan hidup dalam 

seting sejarah dan soial budaya yang berbeda-beda, maka wajar jika hasil 

interpretasi terhadap kitab suci yang bervariasi. Dan dalam islam

interpretasi adalah rahmat bagi kaum muslim.

d. Pandangan pluralisme menyangkut status sosial

Pada dasarnya semua manusia dimata Allah SWT adalah sama, 

tidak ada manusia yang lebih superior, atau lebih sempurna dibandingkan 

dengan manusia lain. Derajat manusia tidak ditentukan oleh agamanya, dari 

mana sukunya, dan apa warna kulitnya. Dimata Tuhan derajat manusia 

hanya ditentukan oleh akhlaknya, sejauhmana ke’arifan dan ketaqwaannya. 

Ini menandakan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang 
                                                          

28 Jalaludin Rahmat, Op. Cit., h.33
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sama, yaitu untuk dapat hidup dan menikmati seluruh limpahan rahmat 

Allah SWT di muka bumi ini tanpa ada yang mengganggu.29

Sebgaimana hadist Rasul: 

لنَّا شَخْیٌر النَّا ِس اَ ْنفَُعھُْم ال
Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling berbuat baik kepada 

manusia lainnya.

B. Pendidikan Agama Islam  Di Sekolah Menengah Atas

1. Pengertian Pendidikan Agma Islam

Pendidikan islam menurut Hasan Langgulung setidaknya terdapat 

dalam delapan pengertian, pendidikan keagamaan ( al-tarbiyah al-diniyah), 

pengajaran agama (ta’alim al din), pengajaran keagamaan (al ta’lim al dini), 

pengajaran keislaman (al ta’lim al islami), pendidikan orang-orang islam(al 

tarbiyah inda al muslimi), dan pendidikan islam(al islal tarbiyah al 

islamiyah).30

Menurut Yusuf Al Qardhawi pengertian pendidikan islam adalah  

pendidikan masyarakat seutuhanya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, 

akhlak dan ketrampilannya, karena pendidikan islam menyiapkan manusia 

untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, 

manis dan pahitnya.31

                                                          
29 http: islamlib.com
30 Muhaimin, et.al, Paradigm Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah, Bandung, Remaja Rosdakarya,2002, h.36
31 Yusuf Al Qardhawi, Pendidikan Islam Dan Madrasah Hasan Al Bana, Jakarta, Bulan 

Bintang,1980, hlm.39
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Azyumardi Azra mengartikan pendidikan sebagai suatu proses 

pendidiksn individu berdasarkan ajaran-ajaran islam yang di wahyukan Allah 

SWT kepada Muhammad SAW. Melelui pendidikan sepeti itu individu  di 

bentuk agar mencapi derajat yang tinggi supaya mampu menaikkan fungsinya 

sebagai khalifah di muka bumi dan berhasil mewujudkan kebahagiaan didunia 

dan diakherat.32

Dari beberapa pengertian pendidikan Agama Islam diatas dapat kita 

simpulakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan menghendaki 

terciptanya generasi islam yang kaffah. Yaitu anak-anak islam yang 

pengertian dan memahammi eksistensi di muka bumi ini bahwa mereka 

adalah seorang khalifah.

Mengingat pentingnya dasar pijakan dan pengelolaan pendidikan 

islam, Zakiya Drajat mengatakana setiapa usaha, kegiatan dan tindakan yang 

disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat 

berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendididkan di dalam sebagai 

usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan karena semua 

kegiatan perumusan tujuan pendidikan diarahkan.

Selain Al- Qur’an dan Assunah, dasar penyelenggaraan pendidikan 

Agama Islam adalah pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen, kaitan antara 

pendidikan nasional dan agama nampak jelas dengan ditegaskanya konsep 

                                                          
32 Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam, Logos Wacana Ilmu 

Ciputat,hlm.5
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rumusan iman dan taqwa. Kaitan itu Nampak kembali dengan jelas dalam 

rumusan pasal 3 UU 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, dimana ditegaskan 

bahwa fungsi dan tujuaan pendidikan nasional bermuara pada keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 12 ayat 1 a UU 

tersebut ditegaskan bahwa setiap peserta didik di sekolah berhak mendapat 

pendidikan agama.33

Meneurut Agus Fahrudin sudah sejak lama para ahli pendidikan dan 

kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan 

pengembangan kurikulum, disamping landasan lain seprti perkembangan 

masyarakat, ilmu pengetahuan, politik, dan juga ekonomi. Ki Hajar 

Dewantara menegaskan bahwa kebudayaaan merupakan faktor penting 

sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Pint 

menyatakan pentingnya kebudayaan sebgai landaan bagi kurikulum dengan 

mengatakan bahwa kurikulum is aconstruct of the that culture. Kebudayaan 

merupakan keseluruahan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan 

pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan dimana kurikulum 

dikembangkan tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum.34

Untuk mendapatkan target pendidikan baik yaitu mampu menciptakan 

pendidikan Agama Islam yang pluralis berarti kita harus mampu memadukan 

                                                          
33 Agus Fahrudin, Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam 

Prespektif Nultikultural Di Sekolah, Jurnal Pendidikan Islam Tadris, Vol.16, Nomor 2, 2007, h.173
34 Ibid, h.157
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berbagai landasan yang ada, tidak hanya Al-Qur’an dan Assunah tetapi harus 

juga mengakomondir akar budaya lokal yang ada.

Karakteristik pendidikan islam menurut al-Saibani meliputi; 1) 

menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan 

kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak 

agama; 2) meluas cakupannya dan menyeluruh kandngannya, artinya 

mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran yang menyeluruh. Di 

samping pengertian dan bimbingan terhadap aspek pribadi pelajar dari segi 

intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual; 3) bersikap seimbang di antara 

berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum baik untuk pengembangan 

individu maupun sosial; 4) bersikap menyeluruh dalam menata seluruh 

pelajaran yang diperlukan oleh anak didik ; dan 5) kurikulum yang disusun 

selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.35

2. Nilai Pluralisme Dalam Prespektif Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara;

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT.

2) Hubungan manusia dengan sesama manusia.

3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

                                                          
35 Al-Shaibani, Jurnal At-Tahrir, Vol No.2 Juli 2007, h.192
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Dengan demikian, dalam pendidikan Islam memiliki dimensi pluralis, 

terutama dengan hubungan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. 

Dalam hubungan sesama manusia ini pendidikan agama Islam tidak 

membedakan agama, ras, dan suku. Sehingga dengan ruang lingkup ini 

memungkinkan bagi paham pluralisme agama berkembang dalam diri peserta

didik. Hasil penelitian Listia dan kawan-kawan dari institute Dian Interfidie, 

bahwa pada landasan kurikulum khususnya pendidikan agama di SMA, jika 

dilihat secara eksplisit tidak memiliki perhatian terhadap pluralisme agama. 

Namun secara emplisit landasan tersebut memiliki semangat pluralisme 

agama, yaitu: 

Pertama, bahwa pendidikan nasional berakar pada budaya bangsa. 

Dalam teks ini tersirat nilai pluralisme (budaya dan agama). Sebagaimana 

telah diketahui bahwa bangsa Indonesia telah terdiri dari berbagai suku, ras, 

agama, dan golongan yang tentunya masing-masing memiliki budaya yang 

beraneka ragam. Dengan demikian pendidikan nasional menempatkan pluralis 

budaya sebagai tempat berpijak. Hal ini menampakkan bahwa secara tidak 

langsung  pendidikan nasional memiliki perhatian terhadap keanekaragaman 

suku, agama, ras dan golongan.

Kedua, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupana dan martabat manusia 

indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam konteks ini dapat 

dijelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk memberikan 
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peningkatan kemampuan manusia (human skill) juga meningkatkan mutu 

kehidupan. Dalam pandangan kami dua hal tersebut berkaitan dengan 

kebutuhan material manusia, bahwa manusia indonesia harus mempunyai 

kemampuan untuk dapat keluar dari kemiskinan, kebodohan dan 

ketertinggalan dengan negara lain yang pada akhirnya akan meningkatkan 

mutu manusia indonesia. Namun dengan terpenuhinya kebutuhan material 

manusia tidak serta merta akan meningkatkan martabat manusia indonesia. 

Karen martabat manusia tidak hanya di ukur dengan terpenuhinya kebutuhan 

material namun harus juga dibarengi dengan kekuatan spiritualnya, yaitu 

dengan taqwa kepad Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, ini 

sesuai dengan apa yang disebut dalam tujuan pendidikan nasional yaitu 

manusia indonesia seutuhnya, manusia yang bukan hanya terberdayakan 

hakekat materialnya namun juga spiritualnya. Dalam konteks spiritualitas 

manusia, pluralisme agama memiliki ruang karna bagaimanapun juga orang 

yang bertaqwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti luhur akan dapat 

menyingkap perbedaan dalam masyarakat baik agama maupun budaya dengan 

arif dan bijaksana. Penyingkapan secara arif terhadap perbedaan atau bisa 

disebut toleran atau sebagian dari pembentukan manusia berbudi pekerti luhur 

serta tidak langsung juga membentuk peserta didik yang pluralis.

Ketiga, bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dibenutuk 

sistem pendidikan nasional dengan dua jalur pendidikan yaitu sekolah dan luar 

sekolah. Di antara jalur pendidikan sekolah adalah jenjang pendidikan 
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menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan 

sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih 

lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Secara implisit tergambar 

bahwa anak didik pada sekolah menengah atas harus mampu berhubungan 

secara baik dengan lingkungan nya, baik sosial (termasuk dengan agama lain), 

budaya dan alam sekitarnya. Melakukan kontak hubungan dengan penganut 

agma lain merupakan bagian yang mendasar dari pluralisme agama, karena 

dengan bekerjasama maka secara tidak langsung seorang telah mengakui 

eksistensi orang lain dan pengakuan ini merupakan masyarakat bagi 

pluralisme agama. Dari beberapa penelusuran terdapat landasan kurikulum di 

atas, sebenarnya landasan tersebut memiliki dimensi pluralis seperti yang 

telah dipaparkan diatas.36

                                                          
36 Listia Laod, Dan Lian Gogali Problematika Pendidikan Agama Di Sekolah Hasil Penelitian 

Tentang Pendidikan Agama Di Yogyakrta 2010-1012, Interfidei, Jogjakarta, 2015, h 14-20



BAB III

PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. Kandungan Pluralisme dalam Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah 

Atas

Azyumardi Azra mengatakan bahwa Indonesia telah menyadari tentang 

kemajemukan ragam etnik dan budaya. Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah 

Negara yang memiliki keberagamanetnik tapi memiliki tujuan yang sama, yakni 

sama-sama menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dengan politik 

mono-kulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto.Demokrasi terpimpin yang 

diusung Soekarno telah mematikan kreatifitas-kreatifitas lokal daerah yang 

berbasis etnik dan budaya tertentu.Demikian pula dengan managemen 

pemerintahan yang mensentralistik zaman Soeharto, sehingga falsafah Bhineka 

Tunggal Ika kemudian hanya menjadi selogan tetapi tidak pernah terwujud dalam 

teori ketatanegaraan, hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya.Ketika 

simpul-simpul yang mengikat demokratisasi itu dibuka dan dilepas zaman 

reformasi, maka gagasan multikulturalisme kini mengemuka, dan langsung 

memasuki wilayah pendidikan.

Argumentasi di atas juga dikuatkan oleh Hamzah B.Uno.Menurutnya 

perubahan paradigma di era reformasi saat ini membuka peluang besar untuk 

segera direalisasikannya pengembangan nilai-nilai pluralisme pada Pendidikan 
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Agma Islam di sekolah.Beberapa perubahan paradigma tersebut yaitu; Pertama, 

perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara 

menjadi berorientasi ke pasar.

Kedua, perubahan dan orientsi manajemen pemerintahan yang otoritarian 

menjadi berorientasi kepada demokrasi.

Ketiga, perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi 

desentralisasi kewenangan.

Keempat, perubahan sistem pemerintahan yang membatasi pada batas 

aturan yang mengikat suatu negara yang jelas menjadi tatanan pemerintahan 

yang cenderung boundaryless organization (organisasi tanpa batas) 

Bedasarkan perubahan paradigma seperti yang dijelaskan, maka 

pengelolaan pendidikan perlu menyesuaikan terhadap arus perubahan 

tersebut.Dibidang pendidikan dilakukan repositioning bagaimana sebaiknya 

pendidikan dikelola.

Pluralisme dalam PAI di SMA adalah undang-undang Program 

Pembangunan Nasional No 25 tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut 

digariskan bahwa program pembangunan bidang agama kedepan adalah sebagai 

berikut;

a. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama 

b. Program peningkaan pemahaman dan pengalaman agama, dan kerukunan 

umat bergama

c. Program peningkatan kualitas pendidikan agama
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d. Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidkan 

tradisional keagamaan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program-program 

tersebut antara lain adalah peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran 

agama dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

terciptanya kerukunan hidup intrn dan antar umat beragama.1

Dengan demikian nilai-nilai pluralisme dalam materi Pendidikan Agama 

Islam dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal 

yang dapat sekaligus mengembangkan sikap inklusif dan pluralis.Sudah 

seharusnya siswa mulai diajarkan melihat sesuatu dari sudut pandang yang 

berbeda tidak hanya terpusat pada diri sendiri (egoisentris). Oleh karenanya, 

masa ini sungguh momentum yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral 

universal, seperti cinta kasih, compassion(perasaan kasian), kejujuran, empati, 

toleransi, keharmonisan, persaudraan, kedamaian, pluralisme, demokrasi, serta 

nilai-nilai moral agama.

B. Kurikulum Pendidkan Agama Islam dan Aspek Pluralisme

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas

Pendidikan Agama Islam SMA Kurikulum 2013 di kembangkan oleh 

sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi kelulusan 

dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh 

BSNP.Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-primsip berikut.

                                                          
1 Agus Fahrudin, Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam 

Prespektif Multicultural Di Sekolah . Jurnal Pendidikan Islam Vol.16, h.172-173
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a. Berpusat pada potensi, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 

dan lingkungannya

Kurikulum di kembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 

didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang beratanggung jawab. Untuk mendukumg tercapainya 

tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan 

dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 

serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 

karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis 

pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, 

status sosial ekonomi dan gender.Kurikulum meliputi subtansi komponen 

muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara 

terpadu, serta disusun dalam keterkitan dan kesinambungan yang 

bermakna dan tepat antar subtansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu 
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semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti 

dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan 

pemangku kepentingan (stakeholders)untuk menjamin relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan hidup kemasyarakatan, dunia usaha dan 

dunia kerja, oleh karena itu pengembangan keterampilan pribadi, 

ketrampilan berfikir, ketrampilan sosial, ketrampilan akademik dan 

ketrampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, 

bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

f. Balajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 

kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsusr-unsur pendidikan 

formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan 

tuntutan lingkungan yang selalu nerkembang serta arah perkembangan 

manusia seutuhnya.
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g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah untuk membangaun kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara.Kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan 

dengan motto Bhineka Tunggal Ika.Dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.2

2. Nilai Pluralisme dalam Aspek Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara;

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT.

2) Hubungan manusia dengan sesama manusia.

3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Dengan demikian, dalam pendidikan Islam memiliki dimensi pluralis, 

terutama dengan hubungan yang berkaitan dengan hubungan sesama 

manusia.Dalam hubungan sesama manusia ini pendidikan agama Islam tidak 

membedakan agama, ras, dan suku.Sehingga dengan ruang lingkup ini 

memungkinkan bagi paham pluralisme agama berkembang dalam diri peserta 

didik. Hasil penelitian Listia dan kawan-kawan dari institute Dian Interfidie, 

                                                          
2Syamsuri.Pendidikan Agama Islam Untuk SMA, Erlangga, Jakata, 2002 h.Vii-Xiii 

Berdasarkan Peaturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (Si) 
Dan Peraturan Mentri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan
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bahwa pada landasan kurikulum khususnya pendidikan agama di SMA, jika 

dilihat secara eksplisit tidak memiliki perhatian terhadap pluralisme agama. 

Namun secara emplisit landasan tersebut memiliki semangat pluralisme 

agama.

Penerapan nilai-nilai toleransi dan pluralisme Al-Qur’an sudah 

dicontohkan oleh Rasul Muhammad ketika pertama kali hijrah ke madinah. 

Sejarah mencatat bahwa Muhammad bukan hanya mampu mendamaikan dua 

suku Aus dan Khazraj yang senantiasa bertikai, tetapi juga mampu 

menerapkan jargon “no compulsion in religion” terhadap masyarakat 

Madinah ketika itu. Tradisi toleransi beragama ini di lanjutkan oleh Khulafau 

Rashidin paska Muhammad wafat.Sebagai contoh, sejarah mencatat 

bagaimana Ali Bin Abi Thalib sangat menekankan dan menghargai kebebasan 

beragama ketika dia menjadi kahlifah keempat. Dalam salah satu suratnya 

kepada Malik al-Asthar yang di tunjuk Ali menjadi Gubernur Mesir, dia 

mencatat: “Penuhi dadamu dengan cinta dan kasih sayang terhadap sesame, 

baik terhadap muslim (sudaramu seagama) atau non-Muslim (sebagai sesama 

ciptaan Tuhan)”.

Melihat tingginya apresiasi Al-Qur’an terhadap nilai-nilai toleransi dan 

mengakui pluralisme sebagai tanda kebesaran Tuhan, mengapa mesti ada 

permusuhan antar agama? Tatkala teks sakral berkata tidak ada pemaksaan 

dalam agama, mengapa kita harus memaksakan kehendak kepada oranglain 

untuk mempunyai ideologi dan kepercayaan yang sama dengan kita? Ketika 
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sejarah merekam bagaimana Muhammad dan para sahabatnya menerapkan 

nilai-nilai toleransi dan semangat pluralisme dalam kehidupan masyarakat dan 

bernegara, mengapa semangat itu seolah hilang di zaman kita sekarang ini?

Dalam menurunkan nilai-nilai ideal yang ada dalam Al-Qur’an untuk 

diaplikasikan di masyarakat, para ulama berusaha membuat interpretasi 

terhadap teks sakral tersebut.Karena setiap muslimscholars mempunyai latar 

belakang dan hidup dalam setting sejarah sosial dan budya yang berbeda-

beda, maka wajar jika hasil interpretasi terhadap kitab suci juga bervariasi. 

Dan dalam islam variasi interpretasi adalah rahmat bagi kaum muslimin. 

Dalam sebuah hadits-Nya nabi Muhammad mengatakan bahwa “barangsiapa 

berusaha keras dengan ilmunya untuk berijtihad dan salah maka dia mendapat 

pahala satu dan kalau ijtihadnya betul maka  dia dapat mendapat pahala dua”.3

Ini berarti variasi hasil ijtihad dan tafsir atas isi teks kitab suci, sejauh di 

lakukan dalam koridor yang bertanggung jawab dipandang syah dalam tradisi 

islam. Dalam hadits lain “ikhtilafu ummati rahmatun” (perbedaan pendapat di 

antara umatku adalah rahmat). Hanya saja yang menjadi masalah adalah ego 

truth claimbahwa interprestasi golongannya sajalah yang paling 

absah.Penyebab hilangnya nilai toleransi dan pluralisme yang ditekankan Al-

Qur’an paska nabi Muhammad wafat dan para sahabatnya adalah sangat 

kompleks.Meskipun adanya dikotomi antara pendukung pluralisme Qur’an 

dan para penafsir anti pluralisme yang disebutnya sebagai kelompok 
                                                          

3 HR. Sunan Abu Dawud, Jilid III, Babul Kodo’, Nomor3574
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exclusivist interpreters.Kaum exclusive ini bertujuan memperoleh hegemoni 

baik dalam politik maupun agama. Untuk tujan itu para penafsir exclusif 

mengembangkan dua doktrin yang membuat nilai pluralisme yang diajarkan 

Qur’an semakin jauh dari apa yang dipraktekkan nabi Muhammad dan para 

sahabatnya

a. Materi atau bahan

Materi pendidikan agama islam untuk SMA sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  disebutkan bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan kurikulum pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan di kembangkan dengan prinsip diversifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. 

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, di sebutkan bahwa standar yang terkait 

langsung dalam kurikulum adalah standar isi dan standar kompetensi 

Lulusan. Dan telah di atur dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Nomer 22 Tahun 2006 tentang standar isi (SI) dan Peraturan Mentri 

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL)  serta Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 24 

Tahun 2006  Tentang Pelaksanaan SI Dan SKI, tersebut di atas.

Berdasarkan standar SI dan SKL serta panduan yang di susun oleh 

BSNP, maka Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat 
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mengembangkan Krikulum 2013 sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, 

dan peserta didik.

Ruang lingkum materi Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-

aspek sebagai berikut; 

1. Al-Qur’an dan Hadist

2. Aqidah 

3. Akhlak

4. Fiqih 

5. Tarikh dan Kebudayaan Islam

Materi kelas X, semester 1 dan 2 

Kompetensi dasar Indikator
1. Menunjukkan perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 
baik (husnuzzhan), dan 
persaudaraan (ukhuwah) sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. 
Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat 
(49): 12 dan 10 serta hadits terkait.

2. Menganalisis  Q.S. Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan 
QS Al-Hujurat (49) : 10; serta 
hadits tentang kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka 
baik (husnuzzhan), dan 
persaudaraan (ukhuwah

3. Memahami manfaat dan hikmah 
kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzhan) dan 
persaudaraan (ukhuwah), dan 
menerapkannya dalam kehidupan

1. Menunjukkan perilaku kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) di lingkungan sekolah.

2. Menunjukkan  perilaku kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) di lingkungan masyarakat.

3. Menunjukkan kandungan Surah  Q.S. 
Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; dan QS Al-Hujurat (49) : 
10; serta hadits tentang kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka baik 
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4. Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); 
Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) : 10 sesuai dengan 
kaidah tajwid dan makhrajul huruf.

5. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 
Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; QS Al-Hujurat (49) : 10, 
dengan lancar.

6. Menunjukkan sikap keluhuran 
budi, kokoh pendirian, pemberi 
rasa aman, tawakkal dan perilaku 
adil sebagai implementasi dari 
pemahaman Asmaul Husna(al-
Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-
Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-
Akhiir).

7. Memahami makna Asmaul 
Husna: (al-Kariim, al-Mu’min, 
al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, 
al-‘Adl, dan al-Akhiir)

8. Berperilaku yang mencontohkan 
keluhuran budi, kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal dan 
perilaku adil sebagai 
implementasi dari pemahaman 
makna Asmaul Husna (al-Kariim, 

(husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah).

4. Menjelaskan kandungan Surah   Q.S. 
Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; dan QS Al-Hujurat (49) : 
10; serta hadits tentang kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah)

5. .Menjelaskan pengertian dari  kontrol 
diri (mujahadah an-nafs), prasangka 
baik (husnuzzhan) dan persaudaraan 
(ukhuwah), dan menerapkannya 
dalam kehidupan. Menyebutkan 
contoh dari   kontrol diri (mujahadah 
an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan) 
dan persaudaraan (ukhuwah), dan 
menerapkannya dalam 
kehidupan.Menyebutkan hikmah  dari   
kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzhan) dan 
persaudaraan (ukhuwah), dan 
menerapkannya dalam kehidupan

6. Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); 
Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) : 10 dengan lancar. 
Menyebutkan hukum bacaan dalam 
Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 10.

7. Menunjukkan hafalan Membaca Q.S. 
Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat (49) : 
10 sesuai dengan kaidah tajwid dan 
makhrajul huruf.

8. Menunjukkan sikap keluhuran budi, 
kokoh pendirian, pemberi rasa aman, 
tawakkal dan perilaku adil di 
lingkungan sekolah.
Menunjukkan sikap keluhuran budi, 
kokoh pendirian, pemberi rasa aman, 
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al-Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, 
al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir)

9. Menunjukkan perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai implemantasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Maidah (5): 
8, Q.S. At-Taubah (9): 119 dan 
hadits terkait

10. Berpegang teguh kepada Al-
Qur’an, Hadits dan Ijtihad 
sebagai sumber hukum Islam

11. Meyakini kebenaran hukum Islam

12. Memahami kedudukan Al-Quran, 
Hadits, dan Ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam

13. Menunjukkan sikap semangat 
menuntut ilmu dan 
menyampaikannya kepada 
sesama sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. At-Taubah (9): 
122 dan hadits terkait

tawakkal dan perilaku adil di 
lingkungan masyarakat.

9. Menyebutkan arti Asmaul Husna: (al-
Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-
Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-
Akhiir)Memahami makna Asmaul 
Husna: (al-Kariim, al-Mu’min, al-
Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, 
dan al-Akhiir)

10.Menyebutkan contoh perilaku 
keluhuran budi, kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal dan 
perilaku adil.Menerapkan perilaku 
keluhuran budi, kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal dan 
perilaku adil dalam kehidupan sehari-
hari  sebagai implementasi dari 
pemahaman makna Asmaul Husna 
(al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-
Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-
Akhiir)

11. Menunjukkan perilaku jujur di 
lingkungan sekolah.

Menunjukkan perilaku jujur di 
lingkungan keluarga .
Menunjukkan perilaku jujur di 
lingkungan Masyarakat.

12. Mengamalkan ajaran yang 
terkandung dalam Al-Quran dan 
menjauhi larangan yang terkandung 
di dalamnya.

  Mengamalkan sunnah Rasulullah 
Mengikuti ijtihad para ulama dan 
mempelajarinya dalam kehidupan 
sehari-hari

13. Meyakini kebenaran Al-Quran 
sebagai sumber hukum yang pertama 
dan utama.
Meyakini Kebenaran hadis sebagai 
sumber hukum Islam yang  ke dua 
setelah Al-Quran.
Menyakini hasil ijtihad para ulama 
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14. Memahami Q.S. At-Taubah (9) : 
122 dan hadits terkait tentang 
semangat menuntut ilmu, 
menerapkan dan menyampaikan 
nya kepada sesama

15. Menunjukkan perilaku hormat 
dan patuh kepada orangtua dan 
guru sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Isra (17): 23 
dan hadits terkait

16. Berpakaian sesuai dengan syari’at 
Islam dalam kehidupan sehari-
hari

17. Menunjukkan sikap tangguh dan 
semangat menegakkan kebenaran 
sebagai implementasi dari 
pemahaman strategi dakwah 
Rasulullah saw di mekah

18. Memahami substansi dan strategi 
dakwah Rasullullah  saw .

19. Mendeskripsikan substansi dan 
strategi dakwah Rasullullah  saw.

sebagai sumber hukum Islam
14.Memahami Al-Quran sebagai sumber 

hukum yang pertama dan utama.
Memahami hadis sebagai sumber 
hukum Islam yang  ke dua setelah Al-
Quran.
Memahami ijtihad para ulama sebagai 
sumber hukum Islam.

15. Menunjukkan sikap semangat 
menuntut ilmu dalam kehidupan 
sehari-hari.
Membiasakan menyampaikan ilmu 
kepada sesame

16. Membaca  Q.S. At-Taubah (9) : 122 
dan hadits terkait tentang semangat 
menuntut ilmu, menerapkan dan 
menyampaikan nya kepada sesama
Menganalisis  Q.S. At-Taubah (9) : 
122 dan hadits terkait tentang 
semangat menuntut ilmu, menerapkan 
dan menyampaikan nya kepada 
sesamaMenjelaskan  Q.S. At-Taubah 
(9) : 122 dan hadits terkait tentang 
semangat menuntut ilmu, menerapkan 
dan menyampaikan nya kepada 
sesama

17. Menunjukkan perilaku hormat kepada 
orangtua dan guru sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. 
Al-Isra (17): 23 dan hadits terkait .
Menunjukkan patuh kepada orangtua 
dan guru sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Isra (17): 23 dan 
hadits terkait .

18. Menunjukkan sikap tangguh dalam 
kehidupan sehari-hari.
Menunjukkan semangat menegakkan 
dalam kehidupan sehari-hari.

19. Mendeskripsikan substansi dan 
strategi dakwah Rasulullah saw. di 
Madinah
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Materi kelas XI, semester 1 dan 2 

Kompetensi Dasar Indikator
1. Menghayati nilai-nilai 

keimanan kepada Kitab-kitab 
Allah swt.

2. Memahami makna iman 
kepada Kitab-kitab Allah SWT

3. Berperilaku yang 
mencerminkan kesadaran 
beriman kepada Kitab-kitab 
Suci Allah SWT

4. Menunjukkan perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari 
sebagaiimplementasi dari 
pemahaman Q.S. at-
Taubah/9: 119 dan hadis 
terkait.

5. Menganalisis makna Q.S 
almaida (105) dan hadist 
tentang taat peraturan, 
kompetisis dalam kebaikan, 
dan etos kerja.

6. Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S Al-Maida (105) 

7. Menunjukkan sikap toleran, 
rukun dan menghindarkan 
diri dari tindak kekerasan  
sebagai implementasi dari 
pemahaman  Q.S. Yunus (10) 
: 40-41 dan Q.S Al- Maidah 
(5): 32, serta hadits terkait.

8. Menganalisis Q.S Yunus (10) : 
32 serta hadits tentang 
toleransi dan menghindarkan 

1. Memahami iman kepada kitab-
kitab Allah.

2. Berperilaku yang mencerminkan 
kesadaran beriman kepada kitab 
suci Al-Qur’an 

3. Menjadi pribadi yang taat 
beribadah. 

4. Dapat menunjukkan perilaku 
jujur dalam kehidupan sehari-
hari sebagaiimplementasi dari 
pemahaman Q.S. at-
Taubah/9: 119 dan hadis 
terkait.

5. Memahami kata taat kepada 
aturan, kompetisi dalam 
kebaikan dan bekerja keras

6. Menampilkan perilaku 
taatkepada aturan kompetisi 
dalam kebaikan dan bekerja 
keras.

7. Siawa dapat menunjukkan 
contoh perilaku toleran dan 
menghindari tindakan kekerasan 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S Yunus (10) dan 
Al-Maidah (32) serta hadits 
terkait.  
Siswa dapat menampilkan 
perilaku sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S Yunus 
(10) dan Al-Maidah (32) serta 
hadis yang terkait.

8. Siswa dapat membaca Q.S 
Yunus (10) dan Al-Maidah (32) 
dengan  benar.



60

dari tindak kekerasan.

9. Memehami makna toleransi 
dan kerukunan. 

Siswa dapat mnyebutkan arti 
Q.S Yunus (10) dan Al-Maida 
(32) serta hadits yang terkait 
tentang perilaku toleran, rukun 
dan menghindari tindak 
kekerasan.

9. Siswa dapat menjelaskan isi Q.S 
Yunus (10) al-Maida  (32) serta 
hadits yang terkait tentang 
perilaku toleran rukun dan 
menghindari tindakan 
kekerasan. 

Materi kelas XII, semester 1 dan 2 

Kompetensi dasar Indicator
1. Menghayati nilai-nilai keimanan 

kepada hari akhir

2. Menunjukkan sikap mawas diri 
dan taat beribadah sebagai 
cermin dari kesabaran beriman 
kepada Hari Akhir.

3. Memahami makna iman kepada 
Hari Akhir.

4. Berperilaku yang mencerminkan 
kesadaran beriman kepada Hari 
Akhir. 

5. Menunjukkan sikap kritis dan 
demokrasi sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S Ali Imron 
190-191 dan 159 serta hadits 
terkait.

6. Menganalisis Q.S Ali Imron  
190-191 dan 159, serta hadits 
tentang berpikir kritis dan 
bersikap demokrasi.

7. Membaca  Q.S Ali Imron 190-
191 dan ayat 159 sesuai dengan 
tajwid dan makhorijul huruf.

8. Mendemonstrasikan hafalan Q.S 
Ali Imron ayat 190-191 dan ayat 
159 dengan lancar.

1. Membiasakan diri untuk 
mengamalkan perilaku iman 
pada Hari Akhir.

2. Membiasakan diri untuk berikap 
mawas diri dalam hidup.

3. Membiasakan diri untuk taat 
menjalankan ibadah

4. Menyebutkan dalil aqli dan 
naqli terkait iman  Hari Akhir

5. Mampu menunjukkan sikap 
kritis sebagai implementasi dan 
pemahaman Q.S Ali Imron 190-
191  dan hadits yang terkait.

6. Mampu menganalisis Q.S Ali 
Imron ayat 190-191 dan hadis 
tentang berfikir kritis dan sikap 
demokratis.

7. Mampu membaca menganalisis 
Q.S Ali Imron ayat 190-
191sesuai dengan kaidah tajwid.

8. Mempu mendemonstrasikan 
Q.S Ali Imron 190-191 dan ayat 
159 .
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9. Menunjukkan perilaku yang 
saling menasehati dan berbuat 
baik (ihsan) sebagai 
implementasi dari pemahaman 
Q.S Luqman ayat 13-14 dan Al-
Baqoroh ayat 83 serta hadits 
yang terkait

10. Menganalisis Q.S Luqman ayat 
13-14 dan Al-Baqoroh ayat 83 
serta hadist tentang saling 
menasehati dan berbuat baik 
(ihsan)

11. Membaca Q.S Luqman ayat 13-
14 dan Al-Baqoroh ayat 83 
sesuai dengan kaidah tajwid dan 
makhorijul huruf.

12. Mendemonstrasikan  Q.S 
Luqman ayat 13-14 dan Al-
Baqoroh ayat 83 dengan lancar. 

13. Menerapkan ketentuan syariat 
islam dalam melaksanakan 
pernikahan.

14. Memahami ketentuan 
pernikahan dalam islam. 

15. Memahami hak dan kedudukan 
wanita dalam keluarga 
berdasarkan hukum islam

16. Memperagakan tatacara 
pernikahan dalam islam.

17. Menyajikan hak dan kedudukan 
wanita dalam keluarga 
berdasarkan hukum islam.

9. Mampu menunjukkan perilaku 
slaing menasehati sebagai 
implementasi dari pemahaman 
Q.S Luqman 14 dan hadits 
tentang saling menasehati.

10. Mampu membaca Q.S Luqman 
ayat 13-14 dan Al-Baqoroh ayat 
83 sesuai dengan kaidah tajwid 
dan makhorijul huruf.

11. Mampu mendemonstrasikan  
hafalan Q.S Luqman ayat 13-14 
dan Al-Baqoroh ayat 83 dengan 
lancar.

12. Mengembangkan perilaku 
(jujur, disiplin, tanggung jawab, 
gotong royong, kerja sama, cinta 
damai, responsive, dan pro 
aktif)

13. mampu melaksanakan ketentuan 
syariat islam dalam 
melaksanakan pernikahan 
dengan benar.

14. Mampu menerangkan ketentuan 
pernikahan dalam islam dengan 
tepat

15. Mampu menerangkan hak dan 
kedudukan wanita dalam 
keluarga berdasarkan hukum 
islam dengan tepat.

16. Mampu mendemonstrasikan tata 
cara pernikahan dalam islam 
dengan tepat.

17. Menunjukkan hak dan 
kedudukan wanita dalam 
keluarga berdasarkan  hukum 
islam.
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Adapun materi yang termasuk dalam nilai pluralisme kelas X-XII SMA di antaranya: 

Kelas X semester 1 dan 2

 Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs) berperasangka baik 

(husnuzon) dan mempererat tali persaudaraan (ukhuwah) sebagai 

implementasi dari  pemahaman Q.S Al-Hujurat ayat 12-10 serta hadis yang 

terkait.

 Menganalisis Q.S Al-Anfal ayat 72, 12 dan 10 serta hadis tentang kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzon) dan persaudaraan 

(ukhuwah).

 Memahami  perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzon) dan persaudaraan (ukhuwah) dan menerapkan dalam kehidupan.

 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S Al- Maidah ayat 8 dan At-Taubah ayat 

119 dan hadist yang terkait.

 Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada 

sesama sebagai implementasi dari pemahaman Q.S At-Taubah ayat 112 dan 

hadist yang terkait.

 Menunjukkan sikap tangguh dan semangat meneggakkan kebenaran.

Materi kelas XI semester 1 dan 2

 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemehaman Q.S At-Taubah ayat 119 dan hadist yang 

terkait.
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 Menganalisis makna Q.S Al-Maidah ayat 105 dan hadist tentang taat 

peraturan, kompetisis dalam kebaikan, dan etos kerja.

 Menunjukkan sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan 

kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Q.S Yunus ayat 40-41 dan 

Al-Maidah ayat 32 serta hadist yang terkait.

 Memahami makna toleransi dan kerukunan.

Materi kelas XII semester 1 dan 2

 Menunjukkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai cermin dari 

kesabaran beriman kepada Hari Akhirat.

 Menunjukkan sikap kritis dan demokrasi sebagai implementasi dari 

pemehaman Q.S  Al Imron 190-191 dan 159 serta hadist terkait.

 Menganalisis Q.S Al Imron 190-191 dan 159, serta hadist tentang bepikir 

kritis  dan sikap demokrasi.

 Menunjukkan perilaku yang saling menasehati dan berbuat baik (ihsan)

sebagai impementasi dari pemehaman Q.S Luqman ayat 13-14 dan Al-

Baqoroh 83 serta hadist terkait. 



BAB IV

ANALISIS 

A. Analisis Bentuk Pluralisme dalam Materi Pendidikan Agama Islam Sekoah 

Menengah Atas 

1. Analisis materi Pendidikan Agama Islam  kelas X Sekolah Menengah Atas 

Analisis Nilai-Nilai Pluralisme kelas X terdapat beberapa materi 

yang terdapat nilai-nilai pluralisme, dari 19 materi yang terdapat dalam 

materi  ada 2 materi yang di dalamnya terdapat unsur pluralisme diantaranya 

a. Prilaku kontrol diri ( Mujahadah an nafs)

Mujahadah An-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau 

jihad untuk melawan ego atau nafsu pribadi.  Jihad atau memerangi hawa 

nafsu pribadi merupakan salah satu hal yang penting. 

Didalam hal ini maksud dari mujahida adalah melawan hawa 

nafsu dari perbuatan- perbutan yang dilarang oleh alllah SWT misalnya, 

dapat mengendalikan amarah, menghindari diri dari sifat iri dan dengki 

serta dapat mengendalikan diri dari sifat negatif dan terus berusaha untuk 

mengamalkan sifat-sifat positif. Berbagai permasalahan yang sering 

muncul dalam kehidupan ini banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan 

seseorang dalam menngendalikan diri seperti tawuran antar pelajar, 

mengambil hak orang lain (mencuru, merampok, korupsi) merupakan 

contoh perilaku yang timbul karena ketidakmampuan dalam 



63

mengendalikan diri (self control). Jika seorang siswa memiliki sikap 

kontrol diri diantaranya akan menahan kita untuk melakukan hal-hal yang 

negative seperti tawuran pelajar amuk masa dan sebagainnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Zakiya Drajat tentang kontrol 

diri bahwa orang yang sehat mentalnnya akan menunda berbuat 

sementara pemuasan kebutuhan itu, atau ia dapat mengendalikan diri dari 

kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan. 

Dalam pengertian umum pengendalian diri lebih menekankan pada 

pilihan tindakan yang memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih 

luas, tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya di masa kini 

maupun masa yang akan datang dengan menunda kepuasan sesaat.

Menurut Goldfried dan Merbaum, mengartikan kontrol diri 

sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah 

konsekuensi positif. 

b. Berprilaku baik husnudzon (berbaik sangka) dilingkungan sekolah dan 

juga masyarakat.

Materi kedua didalam pendidikan Islam kelas x yang merupakan 

materi  yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berprilaku 

khusnudzon. Husnuzon secara bahasa berarti: berbaik sangka” lawan 

katanya adalah suu’zan yang berarti berburuk sangka. Husnuzan adalah 

cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara 
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positif, seseorang yang memiliki sifat husnuzan akan mempertimbangkan 

segala sesuatu dengan pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih dar 

prasangka yang belum tentu kebenarannya. 

Sebaliknya orang yang pemikirannya senantiasa dikuasai oleh 

sikap Su’uzan selalu akan memandang segala sesuatu hal yang jelek, 

seolah-olah tidk sedikitpun kebaikan dalam pandanggannnya, pikirannya 

telah di kungkung oleh sikap yang menganggap orang lain lebih rendah 

dari pada dirinya. Sikap buruk sangka identik dengan rasa curiga, cemas, 

amarah dan benci padahal kecurugaan, kecemasaan, kemarahan dan 

kebencian itu hanyalah perasaan semata yang tidak jelas penyebabnya, 

Kesimpulan, bahwa orang yang husnuzon (berfikir positif) akan 

melahirkan kebiasaan-kebiasaan positif jiwa yang selalu optimis, percaya 

diri, kreatif, menciptakan kedamaian dan jika menghadapi konflik maka 

dia akan mengambil hikmah di balik masalah yang di hadapi sehingga 

tidak menimbulkan konflik atau pertentangan

Hal ini berdasarkan teori “Ubaedy (2008.27) tentang berfikir 

positif,  orang yang bersikap husnuzon(berfikir positif) akan memiliki: 

a. Bisa menciptakan keberhasilan dalam dirinya

b. Punya kepercayaan diri

c. Menjalani hubungan positif denngan orang lain

d. Bisa menjalani hubungan yang harmonis dengan kenyataan

e. Langkahnya dinamis
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f. Prestasi hidupnya tambah membaik

Kaitannya sikap husnuzon dengan pluralisme sebagai bentuk sikap 

toeleransi menciptakan kedamaian menghindari konflik dapat menghargai 

orang lain dapat menjalani hubungan yang harmonis dengan orang lain.  

2. Analisis Materi Pendidikan Agama Islam  Kelas XI Sekolah Menengah Atas 

Analisis nialai-nilai pluralisme kelas XI sekolah menengah atas, dari 

9 materi yang terdapat pada materi pendidikan agama islam kelas XI ada 1 

materi yang di dalamnya terdapat unsur pluralisme diantaranya: 

a. Sikap toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. 

Perilaku toleransi adalah sikap yang terbuka, lapang dada, sukarela dan  

kelembutan. Di dalam hal ini maksud dari toleransi adalah sikap saling 

menghormati, saling menerima perbedaan,saling menghormati di tengah 

keragaman budaya, kebebasan berekspresi.

Di dalam materi pemblajaran ini terdapat nilai-nilai pluralisme 

yang di tanamkan dimana pluralisme adalah sikap menghargai kelebihan 

dan kekurangan masing-masing dalam kehidupan sosial. Toleransi 

menumbuhkan sikap memahami pihak lain, bukan untuk perpecah 

belahan, jika seorang siswa memilih sikap toleransi sebagai jalan hidup 

maka siswa akan memiliki sikap yang penyayang cinta akan kedamaian 

dan keadilan.

Hal ini berdasarkan teori Amirullah Syarbini tentang toleransi, 

toleransi merupakan salah satu di sekian jaran inti dari islam. Toleransi 
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sejajar denga ajaran fundamental yang lain, seperti kasih sayang 

(rahmah), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan universal (al-maslahah 

al-ummah) dan keadilan. 

3. Analisis Materi Pendidikan Agama Islam  Kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Analisis nialai-nialai pluralisme kelas XII sekolah menengah atas 

terhadap materi pendidikan agama islam. Dari 9 materi yang terdapat dalam 

materi PAI kelas XII ada 2 materi yang di dalamnya terdapat unsur 

pluralisme diantaranya.

a. Sikap kritis dan demokratis, berfikir kritis adalah sikap dan perilaku yang 

berdasarkan data dan fakta, sikap kritis juga harus di tunjukkan pada diri 

sendiri sikap krits terhadap diri sendiri itu tentu harus di sertai sikap kritis 

terhadap pendapat yang berbeda. Dan dikap demokratis adalah ikut serta 

dalam kegiatan demokrasi, rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 

masalah-masalah mengenai kehidupan, membiasakan menyelesaikan 

masalah dengan musyawarah.di dalam materi pembelajaran ini di 

dalamnya terdapat nilai-nilai yang ditanamkan dimana pluralisme, adalah 

sikap menghormati menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan 

maslah dengan musyawarah, cinta damai, dan cinta keadilan.

Jika seorang siswa memiliki sikap kritis dan demokratis maka 

siswa akan lebih menghargai orang lain dan berbuat adil pandai dalam 

dalam menyelesaikan maslah. 
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b. Menunjukkan sikap saling menasihati dan berbuat baik (ihsan) sikap 

saling menasihati adalah saling menganjurkan kebaikan, salinng 

menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan, menasihati ketika 

teman berbuat salah. Dan berperilaku baik atau ihsan adalah dengan 

silaturahim membantu kerepotan dan kekurangan orang lain. Di dalam 

materi pembelajaran ini di dalamnya terdapat nilai-nilai pluralisme yang 

di tanamkan dari sikap kritis dan demokratis yaitu dapat mewujudkan 

sikap adil menyelesaikan segala sesuatu dengan musyawarah dengan 

damai.

Kesimpulanya bahwa sikap demokrasi dan kritis yang dapat di 

wujudkan melalui perilaku yaitu dapat menganalisis maslah dengan hati-

hati demokrasi harus di biasakan dan di tanamkan sejak kecil karena 

dengan sikap demokrasi mengajarkan anak atau siswa berlaku adil, 

menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah menerima pendapata orang 

lain bukan dengan ego sendiri. Dengan adanya sikap demokrasi dan kritis 

berarti telah menanamkan nilai-nilai pluralisme.

Hal ini berdasarkan teori Henry B.Mayo dalam bukunya “introduction to 

Democratik Theory” mericikan beberapa nilaiyang di dapatkan ketika 

seseorang memilki sikap demokratis.

a. Menyelesaikan persoalan secara damai, musyawarah dan melembaga.

b. Menjamin terselenggara perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah.
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c. Menyelesaikan pemilihan pergantian pemimpin secara teratur.

d. Mengakui serta menganggap wajaradanya keanekaragaman.

e. Menjamin tegaknya keadilan

B. Analisis Terhadap Dasar-dasar Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Al-Quran dan 

hadits.

Analisis terhadap nilai-nilai pluralisme dalam Al-Qur’an dan Hadits 

sangat dibutuhkan mengingat salah satu dasar pendidikan agama Islam adalah 

Al-Qur’an dan juga hadits.Analisis terhadap beberapa ayat, ide tentang 

pluralisme dalam Al-Qur’an sudah disebutkan sejak penciptaan manusia. Tuhan 

sebagai dzat yang trasenden menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan 

perempuan, dan dari keduanya dijadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-

bangsa (QS.49:13) jadi secara natural manusia diciptakan  oleh tuhan sangat 

fariatif dan berbeda.Mengapa Tuhan Sebagai Dzat Yang Maha Tahu tidak 

menciptakan manusia dalam satu rumpun suku yang homogen?Selain untuk 

menguji manusia untuk berlomba-lomba menunjukkan usaha dan pengabdian 

terbaiknya kepada Tuhan di dunia yang plural, tujuan utama penciptaan manusia 

yang berbeda-beda adalah untuk membangun ilmu pengetahuan dan saling 

memahami.Bukankah dengan adanya perbedaan mendorong manusia untuk 

bertanya, menganalisis dan mencoba berfikir keras untuk saling 

memahami.Perbedaan juga menuntut manusia untuk saling mempromosiakan 
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hormonitas dan kerjasama.Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang 

berbeda bukan sebagai sumber perpecahan.

Al-Qur’an juga menekankan bahwa manusia manusia di dunia, tanpa 

memandang perbedaan suku dan ras, di satukan dalam perlunya ketaatan mereka 

kepada satu Tuhan Sang Pencipta.

Al-Qur’an juga mengakui adanya umat sebelum Nabi Muhammad dan 

kitab suci mereka. Berulangkali Al-Qur’an mengkonfirmasikan bahwa kebenaran 

yang ada pada kitab-kitab sebelum Muhammad adalah datang dari Tuhan yang 

sama, dan AL-Qur’an adalah wahyu terakhir yang bersifat penyempurnaan 

wahyu-wahyu sebelumnya “katakanlah bahwa kami beriman kepada Tuhan dan 

kepada kitab yang diturunkan-Nya, dan kami juga beriman kepada kitab yang 

telah di turunkan kepda Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, dan kami juga beriman 

kepada apa yang telah diturunkan, kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. 

Kami tidak membuat perbedan antara yang satu dengan yang lainnya dan kepada 

Allah lah kami  beribadah (QS.3:84)

Lebih jauh Al-Qur’an menghormati dan mengakui adanya ahlul kitab, 

sehingga jika ada keraguan pada diri Muhammad tentang penunjukkan dirinya 

sebagai Nabi dan Al-quran sebagai wahyu, Muhammad di persilahkan untuk 

bertanya kepada para ahli kitab (QS. 10:49) (QS 29:46). Dalam hal toleransi dan 

kebebasan beragama dengan jelas Al-Qur’an menyebutkan bahwa tidak ada 

paksaan dalam beragama (QS. 2:256) dan dalam hal praktek keagamaan Al-

Quran menyebutkan bahwa “untuk mu agamamu dan untukku agamaku” (QS. 

109:6
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Penerapan nilai-nilai toleransi dan pluralisme Al-Qur’an sudah 

dicontohkan oleh Rasul Muhammad ketika pertama kali hijrah ke madinah. 

Sejarah mencatat bahwa Muhammad bukan hanya mampu mendamaikan dua 

suku Aus dan Khazraj yang senantiasa bertikai, tetapi juga mampu menerapkan 

jargon “no compulsion in religion” terhadap masyarakat Madinah ketika itu. 

Tradisi toleransi beragama ini di lanjutkan oleh Khulafau Rashidin paska 

Muhammad wafat.Sebagai contoh, sejarah mencatat bagaimana Ali Bin Abi 

Thalib sangat menekankan dan menghargai kebebasan beragama ketika dia 

menjadi kahlifah keempat. Dalam salah satu suratnya kepada Malik al-Asthar 

yang di tunjuk Ali menjadi Gubernur Mesir, dia mencatat: “Penuhi dadamu 

dengan cinta dan kasih sayang terhadap sesame, baik terhadap muslim (sudaramu 

seagama) atau non-Muslim (sebagai sesama ciptaan Tuhan)”.

Melihat tingginya apresiasi Al-Qur’an terhadap nilai-nilai toleransi dan 

mengakui pluralisme sebagai tanda kebesaran Tuhan, mengapa mesti ada 

permusuhan antar agama? Tatkala teks sakral berkata tidak ada pemaksaan dalam 

agama, mengapa kita harus memaksakan kehendak kepada oranglain untuk 

mempunyai ideologi dan kepercayaan yang sama dengan kita? Ketika sejarah 

merekam bagaimana Muhammad dan para sahabatnya menerapkan nilai-nilai 

toleransi dan semangat pluralisme dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, 

mengapa semangat itu seolah hilang di zaman kita sekarang ini?

Dalam menurunkan nilai-nilai ideal yang ada dalam Al-Qur’an untuk 

diaplikasikan di masyarakat, para ulama berusaha membuat interpretasi terhadap 
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teks sakral tersebut. Karena setiap muslimscholars mempunyai latar belakang 

dan hidup dalam setting sejarah sosial dan budya yang berbeda-beda, maka wajar 

jika hasil interpretasi terhadap kitab suci juga bervariasi. Dan dalam islam variasi 

interpretasi adalah rahmat bagi kaum muslimin. Dalam sebuah hadits-Nya nabi 

Muhammad mengatakan bahwa “barangsiapa berusaha keras dengan ilmunya

untuk berijtihad dan salah maka dia mendapat pahala satu dan kalau ijtihadnya 

betul maka  dia dapat mendapat pahala dua”.1 Ini berarti variasi hasil ijtihad dan 

tafsir atas isi teks kitab suci, sejauh di lakukan dalam koridor yang bertanggung 

jawab dipandang syah dalam tradisi islam. Dalam hadits lain “ikhtilafu ummati 

rahmatun”(perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat). Hanya saja 

yang menjadi masalah adalah ego truth claimbahwa interprestasi golongannya 

sajalah yang paling absah. Penyebab hilangnya nilai toleransi dan pluralisme 

yang ditekankan Al-Qur’an paska nabi Muhammad wafat dan para sahabatnya 

adalah sangat kompleks.Meskipun adanya dikotomi antara pendukung pluralisme 

Qur’an dan para penafsir anti pluralisme yang disebutnya sebagai kelompok

exclusivist interpreters.Kaum exclusive ini bertujuan memperoleh hegemoni baik 

dalam politik maupun agama. Untuk tujan itu para penafsir exclusif 

mengembangkan dua doktrin yang membuat nilai pluralisme yang diajarkan 

Qur’an semakin jauh dari apa yang dipraktekkan nabi Muhammad dan para 

sahabatnya.

                                                          
1 HR. Sunan Abu Dawud, Jilid III, Babul Kodo’, Nomor3574
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Kalangan penafsir eklusif atau yang bisa disebut fanatik mengklaim 

kebenaran seolah-olah tidak ada tawar-menawar dalam menafsirkan teks Al-

Qur’an lalu bagaimana kaum muslim bisa berpartisipasi dalam penegkkan 

kembali nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang betul-betul dijunjung tinggi nabi 

kita Muhammad di awal perkembangan islam. Nampaknya salah satu solusi agar 

umat islam di zaman sekarang bisa berpartisipasi dalam beradaban dunia yang 

multi agama dan multi kultural adalah penting bagi intelektual muslim untuk 

betul-betul mempromosikan kembali pendidikan pluralisme. Selain perlu 

menggali nilai-nilai pluralisme dalam Al-Qur’an , intelektual muslim juga 

ditantang untuk terus mempromosikan doktrin bahwa variasi penafsiran teks 

adalah absah, penafsiran Al-Qur’an tidak bersifat monolitik, dan perbedaan 

penafsiran adalah   “rahmat bagi umat islam” .2

Ketika pesan dan hasil penafsiran kalangan mufassir anti-pluralisme 

berkembang di madrasah-madrasah atau sekolah agama yang disponsori oleh 

kelompok penafsir eksklusif, salah satu kunci untuk memecahkan masalah anti 

pluralisme adalah mengajarkan kembali kepada masyarakat muslim tentang 

toleransi dan pluralisme yang di ajarkan oleh Al-Qur’an. Tanpa promosi dan 

partisipasi tokoh agama tentang pentingnya pendidikan pluralisme, banyak umat 

islam akan mengira bahwa penafsiran mmonolitik yang dicoba dikembangkan 

oleh penafsir eksklusif adalah satu-satunya kebenaran. Kalau itu terjadi, jangan 

heran kalu konflik yang berbau sara akan terus tumbuh subur di Negara-negara 

islam, termasuk Indonesia.

                                                          
22 Jalaludin Rahmat, Islam dan Pluralisme Akhlaq Qur’an Menyikapi Perbedaan, Serambi 

Jakarta, 2006, H. 63. Untuk menyebutkan penafsiran ekslusif dan inklusif Rahmat menggunakan 
istilah Al-Mutasyadiddun dan Al-Mustanirun.
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C. Analisis Terhadap Kurikulum PAI SMA

Saat ini pendidikan kita telah mengganti kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Kurkulum 2013 adalah kurikulum 

yang melakukan menyederhanakan, dan tematik integratif, menambah jam 

pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih 

baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah 

menerima materi pemblajaran dan di harapkan siswa kita dapat memiliki 

kompetensi, sikap keterampilan dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan 

lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinnya mereka bisa sukses 

dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya dan memasuki 

masa depan yang lebih baik.

Landasan filosofis kurikulum 2013 mempunyai dasar pengembangan 

seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang 

tercantum adalah tujuan pendidikan nasional, berdasarkan hal tersebut, 

kurikulum 2013 di kembangkan mengguanakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif,

3. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan ilmu.

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan lebih 

baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan. 
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Landasan teoritis kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “Pendidikan 

berdasarkan standar” (standar based education) dan teori kurikulum berbasis 

kompetensi (competency based curriculum). 

Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah:

1. Undang undang Negara RepublikIndonesia tahun 1945

2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

3. Undang undang nomor 17 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jagka 

panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan rencana 

pembangunan jangka menengah nasional dan

4. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubahdengan peraturan pemerintah nomor 32 

tahun 2013tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 inilah yangmenjadi 

pijakan hukum dan konsitusional sekaligus “politik” bagi penyelenggaraan 

pendidikan agama di sekolah-sekolah , baik negri maupun wisata. Pada pasal 37 

ayat (1) di sebutkan bahwa “kurikulum pendidikan agama, pendidikan 

kwarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, 

pendidikan jasmani dan olahraga, ketrampilan/kejujuran dan muatan lokal. 

Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, pendidikan agama 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 



75

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia3. Pelaksanaan 

pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang 

berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga 

pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.

UU ini, untuk pertama kalinya di Indonesia, melibatkan orang 

tua/keluarga (pasal 1 ayat 1 dan 2) dan lingkungan masyarakat (pasal 8 ayat 9)

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan, selain pemerintah pusat 

dan Daerah (pasal 10 dan pasal 11). Menurut Abdul rohman sholeh beliau adalah 

guru besar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UU ini 

menurut kerjasama yang insentif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar 

untuk melakukan pendidikan agama adalah untuk membentuk manusia Indonesia 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia mampu menjaga 

kerukunan hubungan antar umat beragana.

Meskipun UU Diknas 2013 telah diperlakukan, namun hingga saat ini 

belum ada peraturan pemerintahyang menjelaskan dan memberikan petunjuk 

tentang tata pelaksanaa pengajaran agama yang sesuai dengan agama yang dianut 

siswa, terutama sekolah-sekolah berciri khas agamat tertentu.Hal ini 

menunjukkan ketidak seriusan pemerintah mengelola pendidikan yang dinilai 

sebagai fundamental di Negara ini.Demikian halnya dengan pendidikan agama 

peranan pemerintah dalam pendidikan agama.Peran pemerintah dalam 

                                                          
3Haidir putra daulay, pendidikan islam dan system pendidikan nasional, prenada media, 

Jakarta, 2004, hlm. 16
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pendidikan agama di sekolah-sekolah, sebagaimana kritik sejumlah pihak, 

memang kerap menimbulkan masalah di kalangan pendidik dan guru.

1. Ciri ciri Kurikulum 2013

a. Mewujudkan pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan 

cirri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya. Dimana dalam kurikulum 

tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter 

yang baik, bermoral dan mmemiliki budi pekerti yang baik. Namun pada 

implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekuragan sehingga 

menuaiberbagai kritik. sehingga kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi 

guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Menciptakanpendidikan berwawasan lokal, wawasan lokal merupakan 

wawasan yang sangat penting. Namun pada kenyataan yang terjadi selama 

ini potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya 

pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat 

untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensinya yang di 

miliki dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong bagaimana penanaman 

budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan 

diterapkan dalam konsep sintem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang 

dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selamaa ini dilupakan dan 

seakan diacuhkan. Olehnya itu dengan sistem pendidkan kurikulum 2013 

diharapkan pilar budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan 
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implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan budaya lokal 

dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri dan tidak 

punah ditelan zaman.

c. Menciptakan Pendidikan yang ceria dan bersahabat Pendidikan tidak hanya 

sebagai media pembelajaran. Tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan 

tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Olehnya itu, dengan 

sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya akan 

diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik restasi 

akademik maupun non akademik. Maka dengan begitu pada kurikulum 

2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, 

bersahabat, menarik dan berkompeten. Sehingga dengan cara tersebut 

diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat 

tereksploitasi secara cepat dan tepat.

Iulah beberapa ciri-ciri dan karakteristik kurikulum 2013 yang akan 

dtiterapkan nantinya. Masih banyak karakteristik dan ciri-ciri pokok 

kurikulum 2013 yang akan kita perdalam pada postingan selanjutnya. 

Intinya Kurikulum 2013 lebih menekankan keaktifan siswa seperti pada 

sistem pendidikan sebelumnya yaitu kurikulum dengan metode CBSA 

(cara belajar siswa aktif) tapi dengan menerapkan karateristik di atas.

2. Kelebihan dan kekurangan Kurikulum 2013 dibandingkan kurikulum 

sebelumnya.
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a. Keunggulan kurikulum 2013

1) Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap 

pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah.

2) Adanya penilaian dari semua aspek, penentuan nilai bagi siswa bukan 

hanya di dapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain-lain.

3) Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah 

diintegrasikan ke dalam semua program studi.

4) Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasioanl.

5) Kompetensi yang di maksud menggambarkan secara holistik domain 

sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.

6) Dan banyak sekali kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan seperti pendidikan karakter, metodologi 

pemblajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, 

kewirausahaan.

Hal yang paling menarik dari kurikulum 2013 ini adalah sangat 

tanggap terhadap fenomena dan perubahan social. Hal ini mulai dari 

perubahan sosial yang terjadi pada tinngkat lokal, nasioanal, maupun global. 

Terlihat kalau di tingkatan SD, penerapan sikap masi dalam ruang lingkup 

lingkungan sekitar, sedangkan untuk tingkat SMP penerapan sikap, dituntut 

untuk diterapkan pada lingkungan  pergaulannya dimanapun dia berada. 
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Sementara itu untuk tingakat SMA atau SMK dituntut utuk memiliki sikap 

kepribadian yang mencerminkan kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia.

b. Kelemahan kurikulum 2013

1) Guru banyak salah kaprah, karena beranggapan dengan kurikulum 

2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, 

padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari 

guru.

2) Banayak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan 

kurikulum 2013 ini.

3) Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan dengan 

scientific.

4) Kurangnya keterampilan guru merancang RPP.

5) Guru tidak bnayak yang menguasai penilaian autentik.

6) Tugas menganalisis SKL, KI, KD, Buku siswa dan Buku guru belum 

sepenuhnya di kerjakan oleh guru, dan banyak guru yang hanya 

menjadi plagiat dalam kasus ini.

7) Tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses 

pengembangan kurikulum 2013, karena pemerintah cenderung melihat 

guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sma.

8) Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembalajaran dan 

hasil dalam kurikulum 2013 karena UN masih menjadi faktor yang 

menghambat. 
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9) Terlalu bnayak materi yang harus di kuasai siswa sehingga tidak 

semua materi bisa tersampaikan dengan baik, belum lagi persoalan 

guru yang kurang berdedikasi terhadap mata pelajaran yang di ampu.

10) Beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu 

belajar di sekolah terlalu lama.4

3. Perbedaan Kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 juli 2013, 

dan kurikulum 2013 ini sudah laksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014 

pada sekolah tertentu saja. Perubahan kurikulum, tentu juga menghadirkan 

beberapa perbedaan dengan yang lama, berikut ini dalah perbedaan kurikulum 

2013 dan KTSP.

NO Kurikulum 2013 KTSP
1 SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 

di tentukan  terlebih dahulu melalui 
Permendikbud No 54 Tahun 2013. 
Setelah itu baru ditentukan standar 
isi, yang berbentuk kerangka Dasar 
Kurikulum, yang di tuangkan dalam 
permendikbud No 67, 69, dan 70 
Tahun 2013

Standar isi ditentukan terlebih 
dahulu melalui permendiknas No 
22 Tahun 2006. Setelah itu di 
tentukan SKL (Standar 
Kompetensi Kelulusan) melalui 
Permendiknas No 23 Tahun 2006

2 Aspek kompetensi lulusan ada 
keseimbangan soft kills dan hard 
skill yang meliputi aspek kompetensi  
sikap, ketrampilan, dan pengetahuan

Lebih menekankan pada aspek 
pengetahuan.

3 Di jenjang SD Tematik Terpadu 
untuk kelas I-VI

Di jenjang SD Tematik Terpadu 
untuk kelas I-III

4 Jumlah jam pelajaran per minggu 
lebih banyak dan jumlah mata 
pelajaran lebih sedikit di bandingkan 

Standar proses dalam 
pembelajaran terdiri dari 
Eksplorasi, Elaborasi, dan 

                                                          
4 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep Dan Penerapan, 

Kata Pena Surabaya,2014. H.40-42
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KTSP Konfirasi. 
5 Proses pemblajaran setiap tema di 

jenjang SD dan semua mata 
pelajaran di jenjang SMP/SMP/SMK 
di lakukan dengan pendekatan ilmiah 
(saintific approach) yaitu standar 
proses dalam pemblajaran terdiri dari 
mengamati, menanya, mengolah, 
menyajikan, menyimpulkan, dan 
mencipta. 

Standar proses dalam 
pemblajaran terdiri dari 
eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. 

6 TIK (Teknologi Informasi dan 
Komunikasi ) bukan sebagai  mata 
pelajaran, melainkan sebagai media 
pemblajaran.

TIK sebagai mata pelajaran

7 Standar penilaian menggunakan 
penilaian otentik, yaitu mengukur 
semua kompetensi sikap, 
ketrampilan, dan pengetahuan 
berdasarkan proses dan hasil

Penilainnya  lebih dominan pada 
aspek pengetahuan 

8 Pramuka menjadi ekstrakulikuler 
wajib 

Pramuka bukan ekstrakulikuler 
wajib 

9 Peminta (penjurusan) mulai kelas X 
untuk jenjang SMA/MA

Penjurusan mulai kelas XI 

10 BK lebih menekankan 
mengembangkan potensi siswa

BK lebih pada menyelesaikan 
masalah siswa5

Nilai-nilai pluralisme yang saya maksud dalam penelitian ini adalah 

etika pergaulan dalam bermasyarakat yang telah diajarkan Rasulullah Saw 

kepada kita perilaku terpuji (akhlaqul karimah) ketika kita dihadapkan pada 

perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan mahdzab, 

perbedaan status sosial, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan 

mengeksplorasi dan menanamkan nilai-nilai tersebut diharapkan akan lahir 

generasi islam yang cinta terhadap kedamaian dan teguh dalam membela 

                                                          
5Ibid h.45-46
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kebenaran. Lahir generasi yang sadar bahwa perbedaan adalah sebuah 

sunnatullah – hukum Tuhan yang mutlak harus terjadi dialam ini.Sehinggga 

setiap perbedaan dapat di jadikan inspirasi agar masing-masing kelompok 

dapat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan karya (fastabiqul khoirot).

Untuk itu dari beberapa definisi pluralisme yang telah di paparkan oleh 

beberapa tokoh di muka kita hanya akan menggaris bawahi bahasa pluralisme 

menurut Diana L.Eck.6pluralisme menurutnya bukan hanya bahasa tentang 

perbedaan tapi juga tentang keterikatan, keterlibatan dan partisipasi. 

Pluralisme adalah bahasa untuk jalan pertukaran, dialog, dan debat. Pluralisme 

juga adalah bahasa atas sebuah simponi orchestra dan komposisi zas.Sama hal 

nya dengan Diana di sini penulis juga menolak anggapan yang menyatakan 

bahwa pluralisme adalah relativisme. Karena relativisme adalah kebolehan 

melakukan apa saja dan itu sebuah kebusukan moral dan tidak berprinsip. 

Relativisme sama negatifnya dengan klaim kebenaran dalam kebaikan yang 

tidak meyakinkan atau mendasarkan pada “Kebenaran Agama”. Pluralisme 

bukanlah sebuah ideologi, bukan rencana kelompok kiri dan juga bukan 

bentuk bebas relativisme namun pluralisme adalah sebuah proses dinamis 

yang kita lalui ketika kita terlibat dengan yang lainnya dan melalui perbedaan 

kita yang sangat dalam. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu 
                                                          

6Hal ini mengingat saat ini wacana pluralisme di negeri kita masih menjadi isu kontroversi 
yaitu ada sebagian  yang menolak dan juga menerima. Hal ini karena terminologi  pluralisme memang 
lahir di barat liberal sehingga wajar jika sebagian umat islam mewaspadai gagasan ini. Saya pribadi 
tidak menyalahkan sikap umat islam yang menolak gagasan ini karena itu juga bagian dari pluralisme. 
Tapi di sini lah masalahnya kita tidak sadar, jika definisi pluralisme sebagaimana disebutkan diataslah 
yang kita yakini itu berarti pelopor pluralisme sebenarnya adalah Muhammad itu adalah islam. 
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sebagai sebuah realitas yang pasti ada dimana saja. Justru dengan pluralisme 

itu akan tergapai berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan suatu 

yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu 

antara lain, perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan 

kemajuan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan nasional tema pluralisme agama telah 

banyak mendapat perhatian, telaah kurikulum 2013 untuk SMA dari lndasan 

sampai materi telah memiliki semangat pluralisme agama untuk membentuk 

karakter anak didik memiliki sens of pluralisme,untuk membentuk sens of 

pluralisme bagi anak didik di perlukan waktu yang lama dan dalam 

pendidikan agama islam mempunyai waktu yang lumayan banyak dilihat 

dengan kurikulum 2013 lebih di tekankan pada pendidikan karakter. 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang memberikan 

kontribusi terhadap pembentukan karateristik dan moral dari peserta didik.Di 

dalam Pendidikan Agama Islam banyak memuat materi-materi yang 

mengharuskan siswanya tidak hanya mempelajari PAI dari aspek knowledge

saja, tetapi juga pada aspek afektif, dan psikomotorik.

Secara filosofis kurikulum 2013 mengembangkan kehidupan individu, 

peserta didik dalam beragama, seni, kreaktivitas, berkomunikasi, nilai, dan 

berbagai dimensi, intelegensi yang sesuai dengan diri seseorang peserta didik 

dan diprlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia. Pendidikan Agama 

Islam dalam kurikulum 2013 kini berubah menjadi Pendidikan Agama Islam 
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Budi Pekerti. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib berbeda 

dengan sebelumnya, mata pelajaran tersebut kini memiliki alokasi waktu 3 

jam perminggu (Peraturan Mentri Dan Kebudayaan No.69 Tahun 2013) .

Dasar ideal Pendidikan Agama Islam adalah identik dengan ajaran 

islam itu sendiri keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur’an dan 

hdist, dan kemudian dasar tadi di kembangkan dalam pemahaman para ulama. 

Tujuan pendiidkan agama islam ialah sesuatu yang di harapkan tercapai 

setelah suatu usaha dan kegitan selesai.

Analisis yang penulis lakukan terhadap kurikulum pendidikan agama 

tahun 2017 untuk SMA agama islam diperoleh penilaian bahwa perumus 

kurikulum semua mempunyai maksut untuk mengantarkan siswa berwawasan 

pluralis.

Dan maksud tersebut sudah di masukkan dalam materi yang langsung 

di hadirkan di kelas.Demikian pula standar kompetensi yang diharapkan 

dicapai sisawa mencantumkan kemampuan dalam berinteraksi dan pengelola 

pluralitas agama dalam masyarakat bisa di katakana bahwa dalam kurikulum 

pendidikan agama mengusahakan upaya penyadaran tentang realitas 

kehidupan agama yang majemuk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab IV peneliti mengambil beberapa

kesimpulan antara lain 

1. Nilai-nilai pluralisme yang dapat dieksplorasi pada materi Pendidikan Agama  

Islam kelas X, XI, dan XII di sekolah menengah atas meliputi: Perilaku 

kontrol diri (mujahadah an nafs), keharusan berperilaku husnudzon (berbaik

sangka), bersikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan

kekerasan, mengedepankan sikap menghargai hasil karya orang lain, serta

senantiasa menciptakan suasana perdamaian, saling bekerjasama baik sesama

muslim maupun non muslim. Itu artinya banyak sekali muatan pluralisme 

dalam materi Materi Pendidikan Agama Islam tigakat SMA.

2. Solusi yang dapat di gunakan dalam mengembangkan etika pluralisme pada

siswa SMA, guru yang sesuai dan berkompeten dalam bidang nya dan 

menciptakan kondisi yang kondusif (lingkungan yang mendukung) sehingga 

antara materi Pendidika Agama Islam dan implementasinya kepada siswa 

dapat terselenggara dengan baik. 
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B. SARAN

Saran dari analisis terhadap isi kurikulum ini adalah: 

1. Untuk guru : Mengembangkan  kembali wawasan pluralis di kalangan guru 

dengan mengadakan kajian-kajian dan pelatihan tentang pluralisme.

2. Untuk walimurid : Agar memberi pengawasan kepada siswa ketika sedang

dilingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Untuk sekolah: Membangun komunikasi yang lebih antara pihak sekolah dan 

walimurid.
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