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ABSTRAK

KORELASI ANTARA PEMAHAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
(PAI) PESERTA DIDIK DENGAN TOLERANSI BERAGAMA

DI SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR

Oleh
LUKMAN MAULANA

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama, namun belakangan 
kerap terjadi konflik yang disebabkan atas perbedaan keyakinan. Konflik 
terjadi karena pemeluk agama tertentu kurang atau bahkan tidak mengenali 
pemeluk agama lain. Hal ini terjadi karena perbedaan agama terkadang tidak 
dijumpai dalam wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya, satu desa di 
Sumatera terkadang mayoritas atau bahkan keseluruhan Muslim. Satu desa 
tertentu di Ambon mayoritas Kristen. Keadaan demikian menjadikan para 
pemeluk agama tidak peka terhadap keberagaman agama yang sesungguhnya 
terjadi di negara ini. 

Berdasarkan kenyataan seperti di atas, perlu melihat kondisi penduduk 
dalam satu desa atau daerah yang beragam. Dalam hal ini melihat kondisi 
peserta didik yang memeluk agama berbeda-beda dalam satu kelas menjadi 
hal yang urgen demi mengetahui sejauh mana toleransi terjadi dalam pemeluk 
agama yang mengetahui dan menyadari keberagaman tersebut. Peserta didik 
di SMAN 1 Terbanggi Besar terdiri dari beragam agama, ada yang menganut 
Islam, ada yang Kristen, Katolik, dan Hindu. Apakah perbedaan agama yang 
ada di sekolah ini memengaruhi pola pikir para peserta didik dalam bergaul
maupun berinteraksi di antara sesama atau tidak, karena perbedaan sebagai 
pemicu konflik terjadi disebabkan keseragaman atau homogenitas pemeluk 
agama.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Korelasi Tentang 
Pemahaman Pendidikan Agama Islam? (2) Mengetahui Bagaimana toleransi 
beragama? (3) Adakah Korelasi Tingkat Pemahaman Pendidikan Agama 
Islam Dengan Toleransi Pemeluk Agama Lain Di SMAN 1 Terbanggi Besar?
Dalam penelitian ini mengambil sampel 56 peserta didik dari jumlah 1.119 
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peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi Angket dan Interview.

Temuan dan simpulan yang diambil berdasarkan penelitian (1) dari 
data hasil Prosentase Pemahaman Pendidikan Agama Islam dengan tergolong 
Baik, (2) Toleransi PAI Terhadap Pemeluk Agama Lain di lihat dari 
prosentase tergolong Baik. Berdasarkan perhitungan dari rxy = 0,048
dibandingkan dengan rtabel dengan db = 56 – 2 = 54 diperoleh angka 5% =
0,2632 dan 1% = 0,2221. Dengan demikian nilai rxy lebih besar daripada 
nilai rtabel. Maka Ha ditolak dan Ho diterima yaitu Tidak Terdapat Korelasi 
Antara Pemahaman Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Dengan Toleransi 
Pemeluk Agama Lain Di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

Kata Kunci : Pemahaman Agama Islam, Toleransi Beragama
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MOTTO

      

Artinya : “Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku."1

                                                          
1 Al-Qur’an dan Terjemah (Revisi terbaru Departemen Agama RI, Jakarta CV. Asy 

Syifa) Al-Kaafiruun : 6.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Setiap perilaku keagamaan seseorang adalah cerminan dari 

pemahaman agama yang dianutnya, semakin tinggi pemahaman terhadap 

agama yang dianut menunjukkan perilaku keagamaan yang baik pula. 

Pemahaman agama seseorang diawali dari pengetahuan tentang agamanya, 

kemudian berlanjut menjadi pemahaman agama yang diwujudkan dalam 

perilaku keagamaan. 

Menurut Jalaludin, perilaku keagamaan adalah tingkah laku manusia 

dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang 

dianutnya. Dari pengertian menurut Jalaludin tersebut maksudnya adalah 

perilaku keagamaan seseorang akan sesuai dengan agama yang dianutnya, 

bukan hanya perilaku saja tetapi juga termasuk hubungan non indrawi atau 

hati. Hal ini berarti bahwa perilaku keagamaan adalah suatu aktifitas atau 

kegiatan yang diorientasikan kepada Tuhan baik hubungan antara manusia 

dengan sang Khalik, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan 

lingkungan sekitar. Maka dari itu keberagaman seseorang meliputi beberapa 

ragam isi dan dimensi.1

                                                          
1 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 11.
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Seperti yang kita tahu bahwa saat ini pemahaman terhadap agama 

semakin menurun, terbukti dari banyaknya kasus kriminal yang terjadi dan 

tentu saja hal tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam. Melihat 

fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman agama saat ini sangat 

rendah, karena perilaku manusia dipengaruhi oleh pemahaman mereka 

terhadap agamanya. Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut juga  

dilakukan oleh remaja, tidak hanya orang yang sudah dewasa saja.

Abdurrahman Wahid dalam tulisannya mengatakan bahwa masalah 

pokok dalam hal hubungan antarumat beragama adalah pengembangan rasa 

saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Menurut dia, bangsa akan 

kukuh bila umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama 

lain, bukan hanya sekadar saling menghormati. "Yang diperlukan adalah rasa 

saling memiliki (sense of belonging), bukannya hanya saling bertenggang 

rasa satu terhadap yang lain,".2

Dalam kehidupan sosial, masing-masing agama selain harus bisa 

menjaga eksistensinya dengan agama-agama lain, juga dituntut untuk bisa 

menghadapi keberagaman agama yang ada. Penganut Islam atau Muslim, 

bukan hal yang tidak mungkin jika dalam ruang-ruang sosial atau bahkan 

                                                          
2 Abdurrahman Wahid, Islamku,Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), h.

xxxiii
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dalam ruang keluarga sekalipun akan berhadapan dengan penganut agama 

lain.

Di Indonesia, keberagaman agama juga menjadi fakta social yang tak 

terbantahkan. Dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(UUD 1945) disebutkan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali.” Oleh karena itu, kita sebagai warga 

negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling tolerasi antar umat 

beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara 

kita demi keutuhan negara. Agama Islam datang untuk menjadi rahmat bagi 

semesta alam. Tidak hanya bagi umat Islam semata, tapi manusia dan 

makhluk lainnya. Dalam al-Qur‟an surah ke 21 al-Anbiya‟: 107 Allah 

berfirman: 

           

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.

Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap komunitas-komunitas agama non-Islam. Umat Islam mengakui 
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“keberadaan” (bukan “kebenaran”) agama lain atas dasar prinsip kebebasan 

beragama dan sikap toleran terhadap komunitas komunitas agama non-Islam.3

Dimaksud toleransi beragama adalah sikap hormat menghormati antar 

pemeluk agama yang berbeda-beda dan antar pemeluk satu agama yang 

berlainan aliran untuk mengaktualisasikan suatu ajaran agama dan 

pemahaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari demi kelestarian 

kerukunan hidup bermasyarakat.4

Secara filosofis, pendidikan agama yang diajarkan di pelbagai  level 

pendidikan mestinya harus dibingkai oleh satu semangat yang melandasi 

kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Pendidikan agama Islam (PAI) 

dengan demikian haruslah berada dalam bingkai keindonesiaan. 

Pendidikan agama yang diajarkan di lingkungan pendidikan, haruslah 

berada dalam bingkai pendidikan Pancasila. Yang mana harus berjalan secara 

konsisten mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan agama 

yang peka terhadap keragaman itu harus dipraktikkan. Pendidikan Agama 

Islam yang mengajarkan tentang sistem keyakinan agama yang mendasar, 

perlu juga dibarengi dengan mengenalkan bahwa agama yang kita peluk itu 

hanyalah satu dari sekian banyak yang ada di Indonesia. 

                                                          
3 Faisal Ismail, Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  

2014), h. 5-7.
4 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 403.
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Karena keyakinan yang banyak itu perlu dipahami sebagai satu 

kesatuan yang integral, maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati 

di antara mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Dengan begitu, 

pendidikan agama yang hadir di lingkungan institusi pendidikan, tentu saja 

sangat kontributif bagi pengembangan wawasan keindonesiaan yang 

menjunjung tinggi pluralitas serta heterogenitas. Dari pemaparan tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa kehidupan sekolah membutuhkan adanya 

toleransi baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, kepala 

sekolah dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, maupun peserta 

didik dengan peserta didik lainnya. Sehingga dengan toleransi tersebut dapat 

tercipta proses pembelajaran yang kondusif.5

Berdasarkan keterangan guru mata pelajaran PAI menyatakan bahwa :

“Peserta didik di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar terdiri dari 

beragam agama, ada yang menganut Islam, ada yang Kristen, Katolik, dan 

Hindu. Perbedaan agama yang ada di sekolah ini memengaruhi pola pikir 

para siswa siswi dalam bergaul maupun berinteraksi di antara sesama. 

Meskipun begitu, di sekolah ini sangat menjunjung tinggi kerukunan antar 

umat beragama dengan menerapkan toleransi agama mereka.

                                                          
5 Tedi Kholiludin dkk, Siswa SMA Bicara Agama, (Semarang: eLSA press, 2014), h. 8.
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Berikut adalah daftar siswa SMA Negeri 1 Terbanggi Besar :

Jumlah Pemeluk Agama Peserta Didik di SMAN 
1 Terbanggi Besar 2017/2018

Tabel 1
No Agama Jumlah
1 Islam 1.035
2 Kristen 48
3 Katolik 30
4 Hindu 6
5 Budha 0

Total 1.119

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam hal ini, peneliti ingin mengatakan satu topik yang sesuai 

dengan kondisi yang di hadapi saat ini, yaitu :

“Korelasi Antara Pemahaman Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Peserta Didik Dengan Toleransi Beragama Di SMA Negeri 1 Terbanggi

Besar”.

    
B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan 

yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Pendidikan Agama Islam Merupakan Suatu Strategi Untuk 

Menanggulangi Konflik Karena Pemahaman Tentang Pendidikan Agama 

Islam Mengajarkan Sikap Untuk Mengakui, Menghormati, Dan 

Bertoleransi Terhadap Peserta Didik.
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2. Mempelajari Tentang Toleransi Beragama Yang Dapat Membantu Peserta 

Didik Mengatasi Masalah-Masalah Sosial Yang Disebabkan Oleh 

Keragaman.

3. Mengetahui Tingkat Pemahaman Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 

Dengan Toleransi Beragama.

C. Batasan Masalah 

Agar masalah penelitian ini terfokus, maka perlu adanya batasan, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi pada :

1. Pemahaman Peserta Didik Terhadap Pendidikan Agama Islam. 

2. Toleransi Beragama

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat penulis kemukakan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di 

SMAN 1 Terbanggi Besar? 

2. Bagaimana Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Dengan Toleransi 

Beragama Di SMAN 1 Terbanggi Besar ?

3. Adakah Korelasi Tingkat Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan 

Toleransi Pemeluk Agama Lain Di SMAN 1 Terbanggi Besar?
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui Pemahaman Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Di 

SMAN 1 Terbanggi Besar. 

2. Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Toleransi Beragama Di 

SMAN 1 Terbanggi Besar.

3. Mengetahui Tingkat Korelasi Pemahaman Pendidikan Agama Islam 

Dengan Toleransi Beragama Di SMAN 1 Terbanggi Besar.

F. Definisi Operasional

Adanya untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, maka 

dalam penelitian ini dikemukakan batasan-batasan tentang istilah variabel 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemahaman pendidikan agama Islam. 

Yang di maksud di sini adalah kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimilki oleh setiap individu manusia yang mampu mengabstrasikanya 

suatu hal yang sedemikian rupa sehingga dapat menonjolkanya dan 

membuatnya jelas.6

Yang dalam prateknya merupakan kemampuan para siswa berusaha 

menggambarkan bentuk dari pemahaman pendidikan agama Islam. 

Kemudian dalam operasionalnya di korelasikan dengan toleransi 

                                                          
6.Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003) h 39
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terhadap agama lain, yang mana dalam sehari-hari kita berkumpul atau 

belajar dengan antar beragama, bukan hanya hidup sendirian tapi juga 

bermasyarakat. yang statusnya disini sebagai subyek penelitian yang 

memahami materi tersebut. 

2. Toleransi Beragama

Toleransi adalah sebagai pemberian kebebasan kepada sesama 

manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan 

keyakinan atau mengatur hidup dan menentukan nasibnya.

Secara garis besar bermakna perbuatan manusia yang bersumber 

dari dorongan jiwa.7 Toleransi juga merupakan kehendak dan kebiasaan 

manusia dalam sehari-hari, baik secara bicara, prilaku, ibadah, sosial 

bahkan dengan mu’amalah, kita harus belajar untuk bertoleransi karna 

dengan adanya toleransi kita bisa hidup rukun dan damai.  

                                                                                        

                                                          
7 Mahjudin, Kuliah Tasawuf, (Jakarta : Kalam Mulia, 1991), h 24
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tingkat Pemahaman PAI

1. Pengertian Pemahaman Pendidikan Agama Islam 

Dari segi etimologi pemahaman berasal dari kata paham sehingga dapat 

diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara 

mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak. I. R. 

Poejawijatna dalam logikanya berpendapat bahwa pengertian atau

pemahaman itu bukanlah kata dan bukanlah tanggapan atau gambaran angan-

angan atau pun ingatan, tapi suatu hasil pengetahuan manusia tentang aspek

atau beberapa aspek realitas.1

Pemahaman adalah proses dimana kehidupan mental menjadi di ketahui 

melalui ungkapannya yang di tangkap oleh panca indra. Tanpa ungkapan, 

kehidupan mental kita ini tidak mungkin kita ketahui. Proses pemahaman ini 

terdiri dari dua bagian yang berhubungan dengan rangkaian peristiwa dalam 

proses kehidupan secara berbeda satu sama lain. Pertama, pengalaman yang 

hidup menimbulkan ungkapannya. Kedua, dalam proses menghidupkan 

kembali atau rekontruksi berbagai peristiwa, dimana orang dapat melihat 

kelanjutan peristiwa tersebut sehingga ia bisa ambil bagian di dalamnya.

Sedangkan Pemahaman Tentang Pendidikan Islam berarti harus

menganalisis secara pedagogis suatu aspek utama dari misi agama yang

diturunkan kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah, 14 abad

yang lalu.

                                                          
1 I. R. Poejawijatna, Logika Filsafat, (Bandung : Rineka Cipta, 1994), h 33
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Sebagai ajaran (doktrin), Islam mengandung sistem nilai di atas dimana

proses pendidikan Islam berlangsung dan berkembang secara konsisten

menuju tujuanya. Sejalan dengan pemikiran ilmiah dan filosofis dari pemikir-

pemikir pedagogis muslim, maka sistem nilai-nilai itu kemudian dijadikan 

dasar bangunan (struktur) pendidikan Islam yang memiliki daya lentur 

normatif menurut kebutuhan dan kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu. 

Keadaan demikian dapat kita saksikan di negara-negara di mana Islam 

dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pendidikan formal atau non

formal.

Model kelembagaan pendidikan Islam yang tetap berkembang dalam

masyarakat Islam di berbagai tempat itu, merupakan wadah yang akomodatif

terhadap aspirasi umat Islam yang berorientasi kepada pelaksanaan misi 

Islam dalam tiga dimensi pengembangan kehidupan manusia, yaitu:

1) Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba 

Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai mendasari kehidupan yaitu nilai-nilai Islam.

2) Dimensi kehidupan ukhrawi mendorong manusia untuk mengembangkan 

dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhan nya.

3) Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi mendorong 

manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang 

utuh dan penyempurna dalam ilmu pengetahuan.

Ketiga dimensi tersebut di atas kemudian dituangkan dan dijabarkan

dalam program operasional kependidikan yang makin meningkat, ke arah

tujuan yang telah ditetapkan.2

                                                          
2 M.Arifin Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h 30-31
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Sedangkan pengertian agama Islam sendiri ada dua sisi yang dapat kita

gunakan untuk memahami pengertian Agama Islam, yaitu sisi kebahasaan 

dan sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab 

yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari 

kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah 

diri masuk dalam kedamaian.

Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata

agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan

kebiasaan. Senada dengan itu Nurcholis Madjid berpendapat bahwa sikap

pasrah kepada Tuhan adalah merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap

ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan

oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri.

Dari firman Allah yang terdapat pada ayat 208 surat al-Baqarah:

           

 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dalam istilah lain bahwa Islam adalah mengacu kepada agama yang

bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan bersal dari

manusia, dan bukan pula berasal dari nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi

dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah SWT untuk

menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia.3

                                                          
3 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h 61-65
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Sedangkan menurut Nasrudin Razak mengemukakan bahwa

memahami Islam secara menyeluruh adalah penting walau tidak secara detail.

Begitulah cara paling minimal untuk memahami agama paling besar sekarang

ini agar menjadi pemeluk agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap 

hormat bagi pemeluk agama lainnya. Cara tersebut juga ditempuh dalam 

upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola 

hidup beragama yang salah pula.4

Dalam wilayah pendidikan, pemahaman ialah suatu aspek yang utama

yang terkandung dalam konsep kompetensi dasar yang merupakan bentuk

dari pada kedalaman kognitif dan afektif yang dimilki oleh setiap individu

manusia, yang kemudian dijadikan landasan dasar untuk menjelaskan 

beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi 

sebagai berikut.

a) Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, 

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan 

belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik 

sesuai dengan kebutuhanya.

b) Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan 

pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik 

dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara 

efektif dan efesien.

c) Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya 

                                                          
4 Ibid, h 105-106
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kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana

untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

d) Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara

psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku

guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain

lain).

e) Sikap (attitude); yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka)

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan 

sebagainya.

f) Minat (interst); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.5

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting

yang berkenan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan

keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab

keluarga, masyarakat dan pemerintah.6

Jadi pengertian Pemahaman Pendidikan Agama Islam adalah ajaran

Islam yang integral, dan ini amat diperlukan, terutama ketika yang

bersangkutan ingin memahami Islam dari sumbernya yang asli yakni al-

Qur’an. Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat al-Qur’an

ditulis terpisah-pisah dalam berbagai ayat dan surat, namun isinya merupakan 

satu kesatuan mission dan tujuan. Jika kesatuan mission dan tujuan ini tidak 

dipahami dengan baik akan berakibat fatal. Misalnya kita membaca ayat yang 

isinya membolehkan salat menghadap ke arah manapun juga. Namun pada 

bagian lainnya kita membaca ayat yang isinya perintah mengadap kiblat 

                                                          
5 Mulyasa, KBK(Konsep Karakteristik, dan Imlementasi), (PT Remaja Rosdakarya,2003), h 39
6 Zakiah Daradjat,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h 86
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dalam mengerjakan salat. Kedua ayat ini secara lahiriah bertentangan, tetapi 

jika dipelajari konteks waktu turunnya ayat ini tidak bertentangan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Dari perkembangan jiwa keagamaan selain ditentukan oleh faktor

ekstern juga ditentukan oleh faktor intern seseorang. Para ahli psikologi

agama mengemukakan berbagai teori berdasarkan pendekatan masing-

masing. Dari faktor intern adalah diantaranya faktor hereditas, tingkat usia,

kepribadian.

1) Faktor hereditas

Sifat-sifat atau ciri yang diperoleh oleh seseorang anak atas dasar

keturunan atau pewarisan dari generasi ke generasi melalui sel benih. Dan 

ciri tersebut pembawaan sejak lahir, dan yang masih merupakan benih, 

yang masih merupakan kekuatan terpendam dalam diri seseorang. Menurut 

ajaran Islam, sifat atau ciri-ciri bawaan/hereditas tersebut, disebut sebagai 

“Fitrah”.7

Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor

bawaan yang diwariskan secara turun-menurun, melainkan terbentuk dari 

berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Tetapi, dalam penelitian terhadap janin terungkap bahwa

makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadap kondisi janin yang

dikandungnya. Meskipun belum dilakukan penelitian mengenai hubungan 

antara sifat-sifat kejiwaan anak dengan orang tuanya, namun tampaknya

pengaruh tersebut dapat dilihat dari hubungan emosional.

                                                          
7 Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), h 27
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2).  Tingkat usia

Perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia 

mereka. Perkembangan tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan 

berbagai aspek kejiwaan termasuk perkembangan berikir. Ternyata, anak 

yang meginjak usia berpikir kritis lebih kritis pula dalam memahami ajaran 

agama.8

Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang dialami para remaja ini 

menimbulkan konflik kejiwaan, yang cenderung mempengaruhi terjadinya 

konversi agama. Hubungan antara perkembangan usia dengan 

perkembangan jiwa keagamaan tampaknya tak dapat dihilangkan begitu 

saja.

Bila konversi lebih dipengaruhi oleh sugesti, maka tentunya konversi 

akan lebih banyak terjadi pada anak-anak, mengingat di tingkat usia 

tersebut mereka lebih mudah menerima sugesti. Namun, kenyataanya 

hingga usia baya pun masih terjadi konversi agama. Bahkan, konversi 

yang terjadi pada sidharta gautama, Martin Luther terjadi di usia sekitar 40

tahunan.

3). Kepribadian

Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu 

unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara unsur

hereditas dengan pengaruh lingkungan inilah yang membentuk

kepribadian-kepribadian. Adanya kedua unsur yang membentuk 

kepribadian itu menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter.

Beranjak dari pemahaman tersebut, maka para psikolog cenderung 

berpendapat bahwa tipologi menunjukkan bahwa manusia memiliki 

kepribadian yang unik dan bersifat individu yang masing-masing berbeda. 

                                                          
8 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 59
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Sebaliknya karakter menunjukkan bahwa kepribadian manusia terbentuk 

berdasarkan pengalamanya dengan lingkungan. berangkat dari pendekatan 

tipologis maupun karakterologis, maka terlihat ada unsur-unsur yang 

bersifat tetap dan unsur-unsur yang dapat berubah membentuk struktur 

kepribadian manusia. Unsur-unsur yang bersifat tetap berasal dari unsur 

bawaan, sedangkan yang dapat berubah adalah karakter. Namun demikian, 

karakter pun relatif bersifat permanen.

Unsur pertama (bawaan) merupakan faktor intren yang memberi ciri 

khas pada diri seseorang. Dalam kaitan ini. Kepribadian sering disebut 

sebagai identitas (jati diri) seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan 

ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, 

memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian.

Sedangkan dari faktor Ekstern yang dinilai berpengaruh dalam

perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana

seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga,

yaitu: a) keluarga; b) institusi; dan c) masyarakat.

(1). Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana 

dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu 

dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenalnya.

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa

keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh

karena itu sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung 

jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada 

orang tua, yaitu mengadzankan ke telinga bayi yang baru lahir,
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mengaqiqah, memberi nama yang baik, mengajarkan membaca Al-

Qur’an, membiasakan shalat serta bimbingan lainnya yang sejalan 

dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling 

dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan.

(2). Lingkungan intitusonal

Sekolah sebagai intitusi pendidikan formal ikut memberi

pengaruh dalam membantu perkembangan kepribadian anak. 

Pengaruh itu dapat dibagi tiga kelompok, yaitu: 1) kurikulum dan 

anak; 2) hubungan guru dan murid; dan 3) hubungan antar anak.

Melalui kurikulum, yang berisi materi pengejaran, sikap dan

keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar temen 

disekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik.

Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral 

yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang.

(3). Lingkungan masyarakat

Boleh dikatakan setelah menginjak usia sekolah, sebagai besar

waktu jaganya dihabiskan di sekolah dan masyarakat. Berbeda 

dengan situasi di rumah dan sekolah, umumnya pergaulan di 

masyarakat kurang menekankan pada disiplin atau aturan yang harus 

dipatuhi secara ketat.

Meskipun tampaknya longgar, namun kehidupan 

bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang 

didukung warganya. Karena itu, setiap warga berusaha untuk 

menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai 

yang ada. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat memiliki 

suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi bersama.
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Sepintas, lingkungan masyarakat bukan merupakan 

lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan 

hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai 

yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya.

Sebaliknya dalam lingkungan masyarakat yang lebih cair atau

bahkan cenderung sekuler, kondisi seperti itu jarang dijumpai.

Kehidupan warganya lebih longgar, sehingga diperkirakan turut

mempengaruhi kondisi kehidupan keagamaan warganya.9

Pencapaian terhadap TIK (tujuan intruksional khusus) merupakan awal

dari suatu keberhasilan. Karena pencapaian terhadap TIK berarti seseorang

siswa telah mengalami fase pemahaman pada materi yang diberikan guru,

sekaligus akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar melalui tes yang

diadakan lembaga di sekolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman sekaligus keberhasilan belajar siswa ditinjau dari segi komponen 

pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai 

dalam kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan akan mempengaruhi 

juga pada kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru sekaligus 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa.10

Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah pembuatan tujuan 

intruksional khusus atau TIK oleh guru yang berpedoman pada TIU. 

Penulis TIK ini dinilai sangat penting dalam proses belajar, mengajar:

                                                          
9 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h 213-222
10 Syaiful Bahri Djamara dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), h 124
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a. Membatasi tugas dan menghilangkan segala kekaburan dan kesulitan 

dalam pembelajaran.

b. Menjamin dilaksanakannya proses pengukuran dan penilaian yang

tepat dalam menetapkan kualitas dan efektifitas pengalaman

pembelajaran siswa.

c. Dapat membantu guru dalam menentukan strategi yang optimal

untuk keberhasilan belajar.

d. Berfungsi sebagai rangkuman pelajaran yang akan diberikan

sekaligus sebagai pedoman awal dalam belajar.

Perumusan TIK oleh guru bermacam-macam akan menghasilkan hasil 

belajar atau perilaku anak yang bervariasi pula. Jika siswa telah mampu 

menguasai TIK melalui tes formatif maka bisa dikatagorikan bahwa anak 

itu telah mamahami materi yang telah disampaikan oleh guru.

2. Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu

pengetahuan kepada anak didik sekolah. Guru adalah orang yang

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dalam satu kelas anak didik

yang satu berbeda dengan yang lain, nantinya akan mempengaruhi pola 

dalam keberhasilan belajar. Dalam keadaan yang demikian ini seorang 

guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar yang sesuai 

dengan keadaan anak didik sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.11

3. Anak Didik

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah.

Maksud anak didik di sini adalah tidak terbatas oleh usia baik usia muda, 

                                                          
11 Ibid, h 126
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tua, atau lansia. Anak didik yang terkumpul di sekolah mempunyai 

bermacam-macam karakteristik kepribadian, sehingga daya serap dan 

pemahaman siswa yang didapat berbeda-beda terhadap pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak didik 

adalah unsur manusia yang mempengaruhi kegiatan belajar sekaligus hasil 

belajar yaitu pemahaman siswa.

4. Kegiatan Pengajaran

Yakni proses terjadinya interaksi antara guru dengan anak didiknya 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pengajaran ini meliputi 

bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar, strategi belajar yang 

digunakan, metode dan media pembelajaran serta evaluasi pengajaran. 

Dimana hal-hal tersebut dipilih dan digunakan secara tempat, maka akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar.

5. Bahan dan Alat Evaluasi

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang tedapat didalam

kurikulum yang sudah dipelajari siswa dalam rangka ulangan (evaluasi).

Alat evaluasi meliputi cara-cara dalam menyajikan bahan evaluasi 

diantaranya adalah benar-salah, plihan ganda, menjodohkan, melengkapi, 

dan essai. Yang mana guru dalam menggunakannya tidak hanya satu alat 

evaluasi tetapi menggunakan lebih dari satu alat evaluasi. Hal ini untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan dari setiap alat evaluasi penguasaan 

secara penuh (pemahaman) siswa tergantung pula pada bahan evaluasi 

yang diberikan oleh guru pada siswa. Hal ini berarti jika siswa telah 

mampu mengerjakan atau menjawab bahan evaluasi dengan baik maka 

siswa dapat dikatakan paham terhadap materi yang diberikan waktu lalu.
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6. Suasana Evaluasi

Keadaan kelas yang tenang, aman, disiplin, juga mempengaruhi

terhadap target pemahaman siswa pada materi yang berlangsung karena 

dengan pemahaman materi (soal) berarti pula mempengaruhi terhadap 

jawaban yang diberikan siswa. Jika pemahaman siswa tinggi maka 

keberhasilan proses belajar mengajar pun akan tercapai.12

3. Kompetensi Pengetahuan Pendidikan Agama Islam

Pengertian kompetensi sendiri adalah dalam “second-generation

transformational grammar” (atau G-2) istilah kompetensi (atau competence)

mengandung makna sebagai berikut: “Pengetahuan pembicara- pendengar

asli secara tidak sadar, diam-diam/tidak diucapkan, intrinsik/hakiki, implisit,

intutif, dan tidak terbatas terhadap bahasanya; informasi yang tersedia bagi

seorang pembicara yang fasih yang berhubungan dengan bahasanya yang

memungkinkannya memahami serta menghasilkan kalimat-kalimat yang

tidak pernah didengar atau diucapkan sebelumnya dan mengadakan

pembedaan antara kalimat-kalimat yang bermakna ganda dan ada yang tidak

bermakna ganda.

Dari sumber lain yang juga dalam G-2 kita dapati penjelasan bahwa

kompetensi (atau competece) adalah “tata bahasa suatu bahasa seorang

pribadi yang terinternalisasi; ini berarti kemampuan seseorang untuk

menciptakan dan memahami kalimat-kalimat, termasuk kalimat-kalimat yang

tidak pernah mereka dengar sebelumnya; ini juga mencakup pengetahuan

seseorang mengenai apa yang benar-benar kalimat dan yang bukan kalimat

suatu bahasa tertentu. Kompetensi kerap kali mengacu kepada

pembicara/pendengar ideal, yaitu seseorang yang didiamkan tetapi bukan

                                                          
12 Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar,

(Bandung: Rosda Karya, 1993), h 4
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pribadi yang nyata yang akan memiliki pengetahuan yang sempurna

mengenai keseluruahan bahasa itu.13

Kita dapat mengklasifikasikan kompetensi dengan berbagai cara

bergantung dari sudut mana kita memandangnya. Apabila kita memandang

kompetensi itu dari sudut kemahiran fungsional atau functionally proficient,

maka kita dapat memberikan adanya tiga komponen, yaitu:

a. Kompetensi partisipatif (participative competence): 

b. Kompetensi interaksional (interactional competence): 

c. Kompetensi akademik (academic competence): 

Apabila kita memandang kompetensi itu dari segi aspek

komunikatifnya maka kompetensi komunikatif ini paling sedikit mencakup

empat bidang pengetahuan dan keterampilan, yaitu:

a. Kompetensi gramatikal (gramatical competence), yang mencakup 

pengetahuan mengenai kosakata, kaidah-kaidah pembetukan kata dan 

kalimat, semantik linguistik, ucapan dan ejaan;

b. Kompetensi sosiolinguistik (sociolingustic competence), yang mencakup 

kaidah-kaidah kelayakan makna-makna (pesan-pesan yang 

diperkenankan, yang diizinkan) dan bentuk-bentuk gramatikal dalam 

konteks-konteks sosiolinguistik yang beraneka ragam dan berbeda-beda;

c. Kompetensi wacana (strategi competence), yang mencakup pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk-

bentuk dan makna-makna untuk mencapai teks-teks lisan dan tertulis 

yang terpadu atau utuh;

d. Kompetensi strategi (strategic competence), yang mencakup pengetahuan 

mengenai strategi-strategi komunikasi verbal dan non verbal yang dapat 

                                                          
13 Henry Guntur Traigau, Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), h 22
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digunakan untuk mengimbangi pembatasan-pembatasan dalam satu atau 

lebih bidang kompetensi komunikatif lainya.14

Apa itu kompetensi? Merujuk pada Keputusan Mentri Pendidikan

Nasional No. 045/U/2005, kompetensi diartikan sebagai seperangkat

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebaga

isyarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi dalam bentuk penilaian

portofolio atau penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan

kompetensi guru, yang mencakup 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi

akademik, (2) pendidikan dan latihan, (3) pengalaman mengajar, (4)

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atas dan

pengawasan, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8)

keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang

pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang

pendidikan.

Dari 10 komponen tersebut dapat diperinci lagi ke dalam beberapa jenis 

kompetensi, antara lain kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan 

sosial.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kompetensi pendidikan

agama Islam ialah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar ajaran

Islam. Direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten 

dan terus menerus dalam kehidupan sehingga memungkinkan seseorang 

menjadi kompeten atau dalam pengertian lain siswa dapat mengamalkan 

mengaplikasikan ajaran Islam.

                                                          
14 Ibid, 25
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Bila ditinjau dari pandangan Qur’an dan hadis konsep kompetensi

dalam pendidikan agama Islam sangat relevan. Banyak dalil-dalil yang

mengarah ke situ, di antaranya dalam 

QS. At-Taubah: 22,

            

Artinya: “mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi 
Allah-lah pahala yang besar.

QS. Ash-Shaf: 2-3.

          

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan?

           

  
Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-

apa yang tidak kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa KBK PAI merupakan  

seperangkat instrumen/alat (perencanaan dan pengaturan tentang kompetensi

dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Disini terdapat beberapa 

jenis-jenis kompetensi urutanya sebagai berikut:15

a. Kompetensi lintas kurikulum

b. Kompetensi tamatan

c. Kompetensi rumpun pelajaran

d. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran

e. Kompetensi Dasar.

                                                          
15Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya, 2004), h 84
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f. Hasil Belajar.

g. Indikator Hasil Belajar.16

B. Tinjauan Toleransi Terhadap Pemeluk Agama Lain

1. Pengertian Toleransi

Toleransi di dalam bahasa Arabnya biasa dikatakan ikhtimal,

tasaamukh, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada. Atau ada yang

memberi arti tolerantie itu dengan kesabaran hati atau membiarkan, dalam

arti menyebarkan diri walaupun diperlakukan kurang senonoh 

umpamanya.

Toleransi menurut demokrasi Pancasila pada khususnya dikatakan 

sebagai suatu pandangan yang mengakui The right of self determaniton, 

yang artinya hak menentukan sendiri nasib pribadi masing-masing. Tentu 

saja di dalam menentukan hak itu seseorang tidak harus melanggar hak-

hak orang lain. Dan prinsip ini adalah sebagai salah satu hak azasi 

manusia.

Kamus Umumnya Bahasa Indonesia mengartikan toleransi adalah 

“kelapangan dada (dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan 

orang berpendapat atau berpendirian lain, tidak mau menggamggu 

kebebasan berfikir dan berkeyakinan orang lain); misalnya dalam 

pemilihan umum ternyata rakyat memperlihatkannya dan kepatuhannya 

kepada tata-tertib”.

Toleransi seringkali digunakan untuk mengakomodir berbagai

kepentingan yang berbeda dari sudut pandang etnis, ras dan agama. Karena

masalah toleransi itu sendiri lahir dalam kaitan perbedaan yang 

                                                          
16 Ibid, h 141-142
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berhubungan langsung dengan ras maupun agama. Ketika terjadi 

diskriminasi ras dalam komunitas tertentu, dan hal itu sudah berlangsung 

sejak lama.

Di samping itu, toleransi tidak hanya berkaitan dengan legislasi, tetapi

juga sikap sosial. Dewasa ini hanya sedikit diskriminasi dan perilaku tidak

toleransi terhadap legislasi itu, tetapi sikap tidak toleransi di antara 

individu atau kelompok masih muncul dalam banyak kasus, baik sebagai 

akibat dari motivasi ras, ideologi, politik aturan ataupun agama.17

Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, dan

toleransi juga dikatakan koeksitensi adalah semata-mata penerimaan

terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik. Dan juga

dinamain seperti Pluralisme yaitu bentuk kelembagaan di mana 

penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau 

dunia secara keseluruahan.18

Kerja sama antar umat beragama dalam bahasa Arab disebut tasamuh

yang artinya adalah toleransi. Toleransi dalam ajaran Islam adalah 

toleransi sosial kemasyarakatan dan bukan toleransi di bidang akidah dan

atau keimanan/ keyakinan.19

Karena kerukunan hidup beragama adalah kesepakatan untuk hidup 

bersama dalam mengamalkan ajaran agama bagi masing-masing pemeluk 

agama yang mendiami negara Republik Indonesia. Kesepakatan dimaksud, 

merupakan kesepakatan dalam berbedaan keyakinan keagamaan sebagai 
                                                          

17 Karlina Helmanita, Pluralisme & Inklusivisme Islam di Indonesia, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 
h 34

18 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme & Toleansi Keagamaan, (Jakarta: PSIK 
Universitas Paramadina, 2006), h 2

19 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h 56
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warga negara dan sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar 

negara Republik Indonesia.20

2. Identifikasi Toleransi Beragama

Di lihat dari Segi-segi toleransi yaitu suatu tanda bahwa ada sikap dan

suasana toleransi di antara sesama manusia, atau katakanlah di antara

pemeluk agama yang berbeda ialah segi-segi di bawah ini, antara lain:

1) Mengakui hak setiap orang

2) Menghormati keyakinan orang lain

3) Agree in Disagreement

4) Saling mengerti

5) Kesadaran dan kejujuran

6) Jiwa falsafah Pancasila

Dari enam segi-segi di atas mempunyai kedudukan yang sama

yang seharusnya bisa berjalan dan dihayati oleh setiap orang bila ingin

terlaksananya suasana toleransi di kalangan masyarakat Indonesia.21

Sampailah sekarang untuk menjelaskan tentang islam dan toleransi,

atau bagaimana ajaran agama Islam tentang toleransi. Sebagaimana telah

dijelaskan di muka, bahwa banyak orang yang salah mengerti atau salah

faham dan dengan semena-mena menuduh bahwa agama Islam disiarkan

dengan kekerasan, dan tidak kenal kompromi dengan lain golongan.

Benarkah di dalam agama Islam tidak terdapat toleransi sebagaimana yang

dituduhkan oleh mereka itu? Ikutilah bukti-bukti sejarah dan sumber-sumber

                                                          
20 Ibid, h 54
21 Ibid, h 23-25
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dasar dasar agama Islam sebagai yang akan dijelaskan berikut, dalam

beberapa pasal yang akan datang.22

Seperti toleransi Islam terhadap golongan yahudi di Madinah. Setelah

Rasulullah sampai di Madinah, maka beliau beserta kaum muslimin lainnya

hidup bertetangga baik dengan kaum yahudi di kota Madinah. Beliau

membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yahudi mengenai hidup

berdampingan secara damai dan hidup bertetangga secara baik. Beliau

menginginkan terciptanya susunan masyarakat yang damai tenang, karenahal 

itulah yang memang dikehendaki oleh Islam.23

Kaum muslimin tidak akan menghasilkan buah tentang toleransi yang

sedemikian indahnya itu tanpa adanya sendi ajaran yang luhur. Pokok-pokok

ajaran itu ialah:

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 256

                

                 

  
Artinya:“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 
Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut, dan beriman kepada 
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui”.

                                                          
22 Ibid, h 131
23 Ibid, h 138
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Dalam al-Qur’an surat ali Imran ayat 159

       

            

            

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena 
itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.

Inti dari dua ayat di atas menjelaskan ialah:

a. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama.

b. Tidak ada gunanya memaksa seseorang agar ia menjadi seorang muslim.

c. Allah tidak melarang hidup bermasyarakat dengan baik dengan mereka 

yang tidak sefaham atau tidak seagama, asalkan mereka tidak memusuhi 

kaum muslimin.

d. Allah telah memberi jalan atau petunjuk yang lurus, tinggal terserah 

kepada setiap manusia untuk memilihnya atau menolaknya.

Selama ini kita pakai nama kerukunan atau toleransi. Kerukunan atau

toleransi itu telah menimbulkan sikap apologetis. Masing-masing agama

ingin menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling rukun dan toleran. 

Apologetis dilakukan secara tekstual (ajaran-ajaran tertulis) dan kontekstual 

(sejarah, sosiologi, antropologi), yang malah menambah ketegangan-

ketegangan baru. Orang Islam akan menyatakan bahwa kata pertama yang 
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diucapkan seorang Muslim adalah asslamu’alaiakum. Karena itu, Islam 

adalah agama perdamaian. Orang Kristen-Katolik mengklaim bahwa agama 

Kristen adalah agama cinta. Orang Hindu akan menyatakan bahwa agamanya 

menekankan drama. Orang Budha mengklaim bahwa agamanya bermaksud 

melepaskan orang dari penderitaan.

Selain menimbulkan sikap apologetis, juga kerukunan atau toleransi

hanya cocok untuk masyarakat agraris, tetapi tidak sesuai untuk masyarakat

industrial. Kerukunan itu mengarah ke dalam masyarakat beragama sendiri,

berorientasi ke belakang ke zaman “normal”, dan merujuk pada status quo.

Yang kita perlukan adalah konsep baru hubungan antarumat beragama yang

bersifat keluar dan tidak asyik dengan diri sendiri saja, melihat ke depan

dengan bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan, dan dinamis

yang merujuk pada kerja. Oleh karena itu, tulisan ini mengusulkan agar

kerukunan atau toleransi digantikan dengan kerja sama atau kooperasi. 

Dimasa depan, yang kita perlukan bukan kerukunan atau toleransi, tetapi

kerjasama atau kooperasi antarumat beragama.

Untuk keperluan itu, umat beragama, yang sebenarnya berada dalam

front yang sama, dapat membuat agenda bersama yakni, agenda nasional

seperti masalah pembangunan, keadilan, kemiskinan, keterbelakangan, dan

agenda global seperti tantangan modernitas, alienasi, spritualisme, dan nilai-

nilai kemanusiaan pada umumnya. Dengan demikian, agama-agama

merupakan kekayaan bersama bangsa dan kemanusiaan.24

Kemudian dalam hal mu’amalah, syari’at Islam banyak menunjukkan

sikap toleransi yang tinggi, yakni hubungan antara seorang muslim dengan

para pemeluk agama lain. Sebagai contoh ialah, pertama-tama soal saling 

                                                          
24 Ibid, h 358
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memakan. Orang orang Islam dengan pemeluk agama lain boleh saling 

memakan makanan masing-masing, kecuali bagi orang Islam memang 

dilarang memakan makanan yang telah jelas dilarang dalam nash seperti 

daging babi dan minum arak. Juga daging yang disembelih oleh pemeluk 

agama lain, yakni para ahli Kitab (pemeluk Yahudi dan Nasrani), boleh 

dimakan oleh orangIslam. 

Dalam al-Qur’an surah Al-maidah ayat 5:

            

           

        

                  

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, 
dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan 
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-
wanita yang beriman d an wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum 
kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 
(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka 
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang 
merugi.

Hubungan antara kaum muslimin dengan kaum yahudi dan Nasrani

dalam bentuk saling mengunjungi dan makan minum bersama ini tidak akan

dapat kecuali dalam bentuk orang-orang yang bersahabat dan saling

mencintai.
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Cobalah perhatikan hukum Islam tentang orang-orang yang berhak

menerima zakat, di antaranya ialah diserahkan kepada mu’allaf yakni orang

yang masih lemah imannya, atau termasuk orang yang masih kafir atau para

pemeluk agama lain yang nantinya bisa diharapkan memeluk Islam, atau

diharapkan dapat berkurang sifatnya yang memusuhi agama Islam. Daging

kurban juga dapat diberikan kepada orang-orang di luar Islam.

Islam memang tidak mempunyai perasaan permusuhan atau kebencian 

yang berbentuk bagaimanapun terhadap kaum yang bukan muslimin. Tetapi 

sebaliknya, Islam berusaha untuk menegakkan hidup berdampingan dan 

kerukunan bersama di dalam suasana perdamaian dan kerjasama di dalam 

kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang bukan muslimin.

Bukan hanya di bidang mu’amalah saja tapi juga di bidang Ibadah,

dalam bidang ibadah juga terdapat toleransi. Karena Islam adalah agama

fitroh, sesuai dengan naluri, maka inti ajaran Islam memang amat ringan.

“Dan Ia (Tuhan) tidak menjadikan atas kamu pada agama itu dari

kesempitan.” 

Dalam al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 7:

             

         

Artinya: “Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya, yang 
telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami 
dengar dan Kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati (mu).
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Dalil tersebut yang menunjukkan bahwa Islam menyediakan beban bagi 

pemeluknya. Dan agama Islam juga mudah dan ringan dijalankan, dan

dilarang mempersulit atau memperberat beban. Orang bertanya, memang

setiap agama mempunyai syari’at, dan harus dijalankan.

Hadits dari Abu Hurairah, berkata; Rasulullah saw. Pernah bersabda:

“Sesunggunya agama itu mudah, dan tidak seorang pun yang memperberat

agama melainkan ia dikalahkan agama itu, maka dari itu hendaklah kamu

sekalian mengerjakan agama itu dengan sederhana dan dekat mendekatkan

dan gembirakanlah...”(Bukhari)

Bagaimana pula keringanan puasa bagi orang yang terlalu tua, musafir, 

orang sakit, dan masih banyak lagi rukhshon (keringanan) untuk menjalankan 

syari’ah agama Islam. Hal itu semua menunjukan bahwa peraturan Islam bagi 

pemeluknya sendiri terdapat suatu toleransi yang besar. Namun semua itu 

hendaknya disadari dengan keikhlasan hati dan ketundukan yang mulus 

kepada Allah untuk menjalankan perintahnNya. Karena bila tidak, orang pun 

masih berbantah dan mengajukan debat, bahwa intinya mereka itu sebenarnya 

ingin bebas tidak mau menjalankan beban agama, bebas dari kewajiban 

menjalankan perintah agama, bebas dari peraturan, bebas dari segalanya.

Toleransi hanyalah konsekuensi kita sebagai manusia yang seringkali

salah dan alpha. Pada setiap apa yang kita sebut sebagai kelemahan orang

lain, sering kali merupakan kelemahan kita dalam memandang suatu

persoalan. Intinya, toleransi itu timbul dari kesadaran diri akan kelemahan 

dan kekurangan diri kita. Kesadaran itu bisa menjadi energi pendorong utama

kita untuk selalu belajar dan memperbaiki diri.25

                                                          
25Abdurrahman Wahid & Daisaku Ikeda, Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h xii-xiv
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi beragama

Untuk meminimalisasi adanya diskriminasi agama, pemerintah

Indonesia menerapkan kebijakan “trilogi kerukunan agama”, sebagai langkah

awal untuk membentuk toleransi itu. Dalam triologi itu disebutkan: pertama,

toleransi antar penganut suatu agama tertentu; kedua, toleransi antar penganu

tagama yang berbeda; dan ketiga toleransi antara penganut agama dengan

pemerintah. Landasan dari trilogi kerukunan beragama ini tentu lahir dari

kesadaran akan adanya pluralitas agama di Indonesia. Di samping itu anjuran

toleransi tersebut sejalan dengan anjuran Al-Qur’an untuk melakukan dialog

dan tidak melakukan kekerasan terhadap agama lain, dan kepada ahli kitab.

Dalam suatu Hadits, Rasul Saw bersabda: “Barang siapa yang 

mengganggu penganut ahli kitab, maka ia bagaikan menggangguku”. 

Selanjutnya al-Qur’an memberi petunjuk, yang dalam surah Ali-Imran ayat 

159:

       

            

            

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.
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Namun sekalipun “trilogi kerukunan” itu ada, persoalan toleransi agama

di Indonesia masih menjadi persoalan. Kebijakan pemerintah untuk 

menerapkan trilogi kerukunan itu mengalami banyak kendala, terutama 

kendala yang terkait langsung dengan tatanan negara dan struktur 

pemerintahan yang ada. Banyak kalangan menilai bahwa fenomena toleransi 

di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru lebih baik daripada 

pemerintahan reformasi.

Dari pihak lain, justru pada masa pemerintahan reformasi, kran 

demokrasi dan karena toleransi multibudaya mendapatkan dirinya terjebak 

dalam lingkaran kekerasan etno religius. Orang Cina (3% dari populasi) 

menjadi target kemarahan Muslim.

Islam sebagai sebuah nilai dan ajaran suci, tentu mengutuk berbagai

tindakan kekerasan yang dilakukan anak manusia. Untuk itu pula masalah

keadilan merupakan penyerta bagi kelanggengan toleransi dalam beragama.

Banyak sekali firman Allah maupun Hadis Nabi yang secara langsung 

berbicara soal keadilan dalam masyarakat. Islam tidak menghendaki bahwa 

dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat sementara 

mereka yang lemah tidak mendapatkan apa-apa dan harus tersingkir dari 

muka bumi.26

Sikap sinkritisme dalam agama, yang menganggap bahwa semua agama

adalah benar tidak sesuai dengan keimanan seorang muslim, dan tidak 

relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan 

kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi dalam pengertian 

kerja sama dalam sosial kemasyarakatan antara sesama manusia. Oleh karena 

                                                          
26 Karlian Helamnita, Pluralisme & Inkludivisme Islam di Indonesia, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 

h 35-37
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itu, setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk bersikap toleransi terhadap 

orang lain yang berbeda agama dalam pengertian menghargai keyakianan 

penganut agama lain, baik terhadap pendirian maupun pendapatnya. Adanya 

perbedaan pendapat antara seorang individu dengan individu lainnya dalam 

masyarakat, sudah menjadi ketentuan sunnatullah yang diberikan oleh Allah

SWT kepada setiap individu manusia. Perbedaan pendapat diantara anggota 

masyarakat akan tetap ada, sebab sudah menjadi fitrah manusia mengenai 

perbedaan untuk memanfaatkan akal bagi setiap individu manusia.27

Secara garis besar, antagonisme yang berkembang di seputar agama

terjadi pada dua tingkat: (1) ketegangan yang berkembang di kalangan umat

suatu agama; (2) ketegangan yang terjadi antar umat beragama. Banyak orang

beranggapan, bahwa akar ketegangan bersumber dari lingkup teologis atau 

beda pandangan dalam memahami norma-norma agama. Maka dengan itu di 

dalam ajaran Islam ditegakkan dengan adanya toleransi.

Namun dalam banyak hal realitas menunjukkan bahwa ketegangan yang

terjadi di antara umat beragama, justru berkaitan erat dengan faktor-faktor 

yang berada di “luar” lingkup agama. Utamanya, faktor kepentingan individu 

maupun kolektif, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Dalam konteks ini bisa dipahami, mengapa sampai beberapa waktu lalu

pemerintah masih bisa mengembangkan keharmonisan keagamaan 

masyarakat Indonesia kepada dunia luar. Dalam masyarakat ini meratapi 

betapa rapuhnya sesungguhnya dasar-dasar keharmonisan kehidupan 

keagamaan kita. Atas dasar itu, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa 

keterkaitan antara pendidikan dengan penghargaan atas pluralisme agama 

tidak sekuat keterkaitan antara pendidikan dengan transformasi sosial 

                                                          
27 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 56
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masyarakat? Jawaban pintas dari pertanyaan tersebut adalah kenyataan bahwa 

pendidikan telah direduksi menjadi sekedar pengajaran.

Karenanya, meskipun banyak lembaga pendidikan keagamaan yang

mengajarkan ilmu perbandingan agama, hal itu hanya sampai pada 

pemahaman kognitif atas masing-masing agama. Padahal, kehidupan mereka 

lebih banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan mereka 

sendiri yang secara teologis mempunyai watak-watak eksklusif, partikular, 

dan primordial. Dalam kerangka ini, infrastruktur pendidik yang ada secara 

teologis dan akademik tidak begitu relevan dengan penciptaan kesadaran 

anak didik tentang pluralisme keagamaan. Ini semua menunjukkan, di bidang 

pendidikan agama pun toleransi masyarakat beragama sangat penting bagi 

setiap manusia, karena untuk menumbuhkan sikap menghargai terhadap 

pluralisme keagamaan.28

C. Korelasi Pemahaman Pendidikan Agama Islam dengan Toleransi 

Beragama

Telah di jelaskan di atas bahwa pemahaman itu bukanlah kata dan 

bukan tanggapan atau gambaran angan-angan maupun ingatan, tetapi suatu 

hasil pengetahuan manusia tentang aspek realitas. Dan pemahaman adalah 

proses dimana kehidupan mental menjadi diketahui melalui ungkapannya 

yang ditangkap oleh panca indra, ada tiga langkah pemahaman yakni: 

langkah pertama ialah langkah simbolik, atau pemahaman dari simbol ke 

simbol. Langkah ke dua adalah pemberian makna oleh simbol serta 

penggalian yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah yang 

benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai 

titik tolaknya.

                                                          
28 Ibid. h 47-49
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Pengetahuan dan pemahaman adalah hasil daripada belajar mengajar,

yang secara teori adalah faktor eksternal yang dapat menjadikan siswa dapat

memahami bagaimana tata cara bertingkah laku dengan baik, dan hal tersebut

akan terealisasikan jika di dukung oleh adanya media pembelajaran kondusif

yang berupa milik (lingkungan) normatif religus.

Sebagaimana yang digunakan oleh getalt dalam teori belajarnya, bahwa

dalam belajar faktor pemahaman atau pengertian (insight) merupakan faktor

yang penting. Dengan belajar siswa dapat memahami atau mengerti 

hubungan antara pengetahuan dan pemahaman.29

Seperti halnya pemahaman PAI disini adalah sebuah hasil daripada 

pendidikan yang merupakan faktor eksternal. Sebagaimana yang telah di 

ungkapkan oleh Zakiah Drajat dalam bukunya“Kesehatan Mental” sebagai 

berikut.

“Maka dalam setiap pendidikan pengetahuan harus ada pendidikan 

moral dan pembinaan kepribadian yang sehat. Pembinaan moral itu haruslah 

tegas dan jelas dasar dan tujuanya, yang kita inginkan dan anak-anak kita. 

Biasanya ini ditentukan oleh pandangan hidup dari lembaga pendidikan itu 

sendiri yang pada umumnya sesuai dengan dasar dan tujuan negara.30

Memahami pendidikan Islam berarti harus menganalisis secara 

pedagogis suatu aspek utama dari misi agama yang diturunkan kepada umat 

manusia melalui Muhammad Rasulullah. Islam sebagai petunjuk ilahi 

mengandung implikasi kependidikan (pedagogis) yang mampu membimbing 

                                                          
29 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h 101
30 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), h 126
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dan mengarahkan manusia menjadi seorang mukmin, muslim, muhsin dan 

muttaqin melalui proses tahap demi tahap.31

Pendidikan Islam dalam konteks pengertian seperti yang dianjurkan 

Rasulallah SAW. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam arti

seutuhnya. 32

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.33

Agama bagi kehidupan manusia merupakan rahmat bagi seluruh alam.

dimaksud berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Anbiyaa’ ayat 107

sebagai berikut.

           

  
Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.

Ayat al-Qur’an di atas menunjukan bahwa ajaran Islam bukan hanya

merupakan rahmat dan kasih sayang bagi orang Islam, melainkan juga

merupakan rahmat dan kasih sayang kepada non Islam, bahkan seluruh 

makhluk dan isi alam ini. Oleh karena itu, mewujudkan kasih sayang dalam 

prilaku hidup setiap muslim tidak dibatasi oleh dinding agama dan keyakinan, 

bahkan perwujudan kasih sayang hendaknya sampai juga kepada seluruh 

alam hewani, nabati, jamadi.
                                                          

31 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h 30
32 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 19-20
33 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2004), h 130



41

Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan

jalan hidupnya, serta agama yang di anutnya, tetapi kebebasan ini bukan 

berarti kebebasan memilih ajaran agama pilihanya itu, mana yang dianut dan 

mana yang ditolak. Tuhan tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas oleh 

manusia dalam rangka memilih yang dianggapnya sesuai dan menolak yang 

tidak sesuai. Agama pilihan adalah satu paket, penolakan terhadap satu 

bagian mengakibatkan penolakan terhadap keseluruhan paket tersebut.34

Toleransi merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan tercermin

dalam sikap hidup mereka yang akomodatif terhadap apa saja yang datang 

dari luar termasuk agama. Sungguhpun demikian bila muncul pranata dari 

luar ataupun agama yang di anggap akan menaklukkan tatanan yang sudah 

ada selalu saja timbul reaksi bahkan perlawanan. Reaksi dan perlawanan 

tersebut pada umumnya diberikan oleh orang-orang yang memiliki tingkat 

kesadaran beragama tinggi dan mereka itulah yang oleh masyarakat setempat 

dipandang sebagai pemuka agama.35

Agama tentu juga memiliki peran penting dalam membangun dunia 

yang damai, penuh toleransi dan harmoni di antara para penganutnya. Tugas 

para fungsionaris, pemuka agama dan bahkan umat beragama adalah terus

mensosialisasikan dan sekaligus mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama 

tentang perdamaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

                                                          
34 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 53-59
35Ahmad Syafi’i Mufid, Dialog Agama dan Kebangsaan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h 36
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Inti toleransi itu timbul dari kesadaran diri akan kelemahan dan

kekurangan diri kita. Kesadaran itu bisa menjadi energi pendorong utama kita

untuk selalu belajar dan memperbaiki diri.36

Maka dari itu di dalam bertoleransi terdapat bentuk-bentuk toleransi, 

salah satu bentuk toleransi adalah seperti berkut:

a. Sosial

Jika dalam aspek sosial kemasyarakat semangat toleransi menjadi 

sebuah anjuran, umat Islam saling tolong menolong, bekerja sama dan 

saling menghormati dengan orang-orang non Islam. 37

Sebagai makhluk sosial manusia mutlak membutuhkan sesamanya 

dan lingkungan sekitar untuk melestarikan eksistensinya di dunia. Tidak 

ada satu pun manusia yang mampu bertahan hidup dengan tanpa 

memperoleh bantuan dari lingkungan dan sesamanya.

Dalam konteks ini, manusia harus selalu menjaga hubungan antar 

sesama dengan sebaik-baiknya, tak terkecuali terhadap orang lain yang 

tidak seagama, atau yang lazim disebut dengan istilah toleransi beragama.

Umat Islam diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain 

dalam aspek ekonomi, sosial dan urusan duniawi lainnya. Dalam sejarah 

pun, Nabi Muhammad Saw telah memberi teladan mengenai bagaimana 

hidup bersama dalam keberagaman. Dari Sahabat Abdullah ibn Amr, 

sesungguhnya dia menyembeli seekor kambing. Dia berkata, “Apakah 

kalian sudah memberikan hadiah (daging sembelihan) kepada tetanggaku 

                                                          
36 Abdurrahman Wahid & Daisaku Ikeda, Dialog Peradaban untuk Toleransi dan 

Peradaban,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utams, 2010) h xii-xiv
37http://www.google.com/search?ie=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=bentukbentuk+toler

ansidalam+ibadah, htt://langitan.net/?p=26, tgl 08-05-2017
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yang beragama Yahudi? Karena aku mendengar Rasulullah berkata, 

“Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai 

aku menyangkah beliau akan mewariskan kepadaku.”(HR. Abu Dawud). 

Sesungguhnya ketika (serombongan orang membawa) jenazah melintas di 

depan Rasulullah, maka beliau berdiri. Para sahabat bertanya, 

“sesunggunya ia adalah jenazah orang Yahudi wahai Nabi?” Beliau 

menjawab, “bukankah dia juga jiwa (manusia)?” (HR. Imam Bukhari). 

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berhutang makanan dari orang 

Yahudi dan beliau menggadaikan pakaian besi kepadanya.” (HR. Imam 

Bukhari). 38

Contoh pelaksanaan toleransi antara umat beragama dalam sosial:

a) Membangun jembatan,

b) Memperbaiki tempat-tempat umum,

c) Membantu orang yang kena musibah banjir,

d) Membantu korban kecelakaan lalu lintas.

Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan dalam kegiatan yang

bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak menyinggung keyakinan agama

masing-masing. Kita sebagai umat beragama berkewajiban menahan diri

untuk tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lain.39

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sudah pasti

memerlukan orang lain. Contoh: sebagian rezeki kita, datang lewat rezeki

orang lain. Sebagian dari keberlangsungan kehidupan kita, bergantung 

pada keberadaan orang lain. Sebagian dari kesuksesan kita, bertumpu 
                                                          

38 http://www.google.com/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=bentukbentuk+
toleransidalam+ibadah, http://murtadinkafirun.forumotion.net/t9848-penting-meluruskanmakna-
toleransi-beragama, tgl 08-05-2017

39 Umar Hasyim, Toleransi&Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju
Dialog&Kerukunan Antar Agama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), h 251-255
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kepada kesuksesan orang lain. Adakah yang bisa hidup sendiri di dunia ini 

tanpa orang lain? Sulit, bahkan mustahil.

Dalam kehidupan di Masyarakat, tanpa kita sadari mengapa terjadi

peristiwa seperti tawuran antar pelajar di kota-kota besar, tawuran 

antarwarga, peristiwa atau pertikaian antar agama dan antar etnis dan lain

sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan cerminan dari 

kurangnya toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kenyataannya, manusia selaku makhluk sosial tidak bisa lepas

dari pergaulan dengan sesama makhluk, lebih khusus dengan sesamanya, 

didalam menopang hidup dan kehidupanya. Karenanya, bagaimana 

seharusnya mereka berbuat dan bertingkah laku serta bertindak terhadap 

sesama dalam membina masyarakat perlu juga untuk dibeber dan dibahas 

pula dalam kesempatan ini. Sebab bagaimanapun Islam tetap 

menggariskan tentang”Cara bermasyarakat” ini, yaitu cara yang sesuai 

dengan apa yang telah disyare’atkan Islam.40

b. Ibadah

Toleransi antar umat beragama bila kita dengan baik akan dapat

menumbuhkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama sehingga

tercipta suasana yang tenang, damai dan tentram dalam kehidupan 

beragama termasuk dalam melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan

keyakinannya.

Melalui toleransi diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban serta

keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-

                                                          
40 A. Mudjab Mahali, Etika Kehidupan, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h 209
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masing. Dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati itu akan 

terbina peri kehidupan yang rukun, tertib, dan damai.

Hidup rukun bertoleransi tidak berarti bahwa agama yang satu dan

agama yang lainnya dicampur adukkan. Jadi sekali lagi melalui toleransi 

ini diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan 

menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

Dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati itu, akan terbina 

peri kehidupan yang rukun, tertib dan damai.41

Terhadap pemeluk Islam sendiri peraturan Islam sesungguhnya 

terdapat toleransi. Artinya, dalam bidang ibadat juga terdapat toleransi. 

Karena Islam adalah agama fitroh, sesuai dengan naluri, maka inti ajaran 

Islam memang amat ringan. “Dan ia (Tuhan) tidak menjadikan atas kamu 

pada agama itu dari kesempitan.” (Al-Hajj: 78). “Allah tidak menghendaki 

menjadikan kesempitan (beban berat) atas kamu.” (Al-Maidah: 7). “Allah 

tidak menghendaki kesukaran bagi kamu.” Dalil-dalil ini yang 

menunjukkan bahwa Islam menyedikitkan beban bagi pemeluknya.

Banyaknya kisah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw.

Sendiri bila beribadah sendirian amat tekun, bila salat berjam jam, sampai

tengah malam, sampai kakinya bengkak, tetapi beliau menjadi imam tidak

memperberat ma’mum, terutama bila ma’mumnya ada orang-orang yang

telah tua. Masih bisa ditilik keringanan agama Islam itu dari sudut salat 

jama’dan salat qaoshor, haji bagi yang mampu, salat harus berdiri tetapi 

boleh dengan duduk, tidur dan dengan isyarah sekalipun bagi yang tidak 

bisadengan berdiri. Bagaimana pula keringanan puasa bagi orang yang 

                                                          
41 http://www.google.com/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=bentuk bentuk+

Toleransi dalam+ibadah, htt://langitan.net/?p=26, tgl 08-05-2017
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terlalu tua, musafir, orang sakit, dan masih banyak lagi rukhshoh 

(keringanan) untuk menjalankan syari’ah agama Islam. Hal itu semua 

menunjukkan bahwa peraturan Islam bagi pemeluknya sendiri terdapat 

suatu toleransi yang besar.42

Adanya saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan. 

Termasuk juga saling menghargai perbedaan yang ada dalam pergaulan 

sehari-hari. Kemudian dalam bentuk saling bersilaturahmi mengucapkan 

selamat hari raya pada pemeluk agama yang berlainan, walau ada juga 

memahami makna yang berbeda dalam hal ini. Mengucapkan selamat natal 

itu sebenarnya punya makna yang mendalam dari sekedar basa-basi antar 

agama. Karena setiap upacara dan perayaan tiap agama memiliki nilai 

sakral dan berkaitan dengan kepercayaan dan akidah masing-masing. Oleh 

sebab itu masalah mengucapkan selamat kepada penganut agama lain tidak 

sederhana yang dibayangkan. Sama tidak sederhananya bila seorang

mengucapkan dua kalimat Syahadat itu memiliki makna yang sangat 

mendalam dan konsekuaensi hukum yang tidak sederhana. Termasuk 

hingga masalah warisan, hubungan suami istri, status anak dan 

seterusnya.43

Toleransi termasuk dalam Islam adalah bahwa Islam merupakan 

agama Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman. 

(Al-Anbiya: 107)

           

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.

                                                          
42Umar Hasyim, Toleransi & Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju

Dialog&Kerukunan Antar Agama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), h 249-251
43 http://murtadinkafirun.forumotion.net/t9848-penting-meluruskan-makna-toleransi beragama, 

tgl 08-05-2017
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Dengan demikian, Islam telah menghidupkan hati dan 

memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasunya kepada 

kebijakan, petunjuk dan keadilan, serta menghapus perbedaan jenis, 

bahasa, ras, nasab dan harta benda, menjadikan segenap kenyamanan dan 

kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi, 

puncak tertinggi dan muara keistimewaan dan kelebihannya.

D. Hipotesis 

Hipotesis yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

H0 : μ1 = μ2 (Tidak Terdapat Korelasi Pemahaman Pendidikan Agama 

Islam Peserta Didik Dengan Toleransi Beragama Di SMAN 1 Terbanggi 

Besar)

H1 : μ1 ≠ μ2 (Terdapat Korelasi Pemahaman Pendidikan Agama Islam 

Peserta Didik Dengan Toleransi Beragama Di SMAN 1 Terbanggi Besar)



48

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti yaitu:

Korelasi tingkat Pemahaman Pendidikan Agama Islam dengan Toleransi

Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar, maka jenis penelitian yang peneliti 

gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Karena data penelitian yang di 

hasilkan berupa angka-angka dan di analisis dengan menggunakan statistik.1

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data 

berupa angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa 

yang ingin kita ketahui. Kemudian angka-angka yang terkumpul sebagai hasil 

dari penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik. Meskipun jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, namun peneliti tidak menafikan 

data kualitatif sebagai pendukung data. 

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu :

1) Data kuantitatif

Yaitu suatu fakta atau data yang variabelnya dapat dinilai dan

diukur melalui angka-angka misalnya umur, tinggi, jumlah. Dalam

penelitian ini seperti jumlah populasi dan sampel, jumlah guru, tingkat 

prestasi dan sebagainya.

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2007),h 7
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2) Data Kualitatif

Yaitu fakta atau data yang variabelnya tidak dapat dinilai dan

diukur atau diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam

bentuk kategori. Dalam hal ini seperti latar belakang berdirinya

SMAN 1, aktifitas siswa dan lain sebagainya. 2

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek darimana data diperoleh, apabila menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut dengan 

responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan

peneliti baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 

dokumentasi atau catatan yang menjadi sumber data, sedang isi catatan 

adalah objek penelitian atau variabel penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sumanto populasi adalah seluruh subyek didalam wilayah

penelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian.3 sedangkan menurut

Ibnu Hajar Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai

karakteristik umum yang sama.

Dalam suatu penelitian, peneliti akan menghadapi sebagai subjek

penelitian, mengenai hal ini Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.4

                                                          
2 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta : Gramedia, 1994), 253
3 Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan ( Yogyakarta : PT Andi Offset, 1990), 

h. 39
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis, (Jakarta : Rineka 

Cipta1998) h 115
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Sehubungan dengan pengertian di atas, maka yang menjadi subyek

penelitian dalam hal ini adalah siswa SMAN 1 Terbanggi Besar yang 

berjumlah 1119 siswa berdasarkan data tahun pelajaran 2017/2018

Tabel 2
Jumlah Populasi Peserta Didik Tahun Ajaran 2017/2018

No Kelas Jumlah
1 Kelas X 420
2 Kelas XI 367
3 Kelas XII 350

Total 1119

Tabel 3
Jumlah Pemeluk Agama Peserta Didik di SMAN 1 Terbanggi Besar 2017/2018

No Agama Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah
1 Islam 366 346 323 1.035
2 Kristen 18 13 17 48
3 Katholik 16 5 9 30
4 Hindu 2 3 1 6
5 Budha 0 0 0 0

Total 420 367 350 1119

2. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan

dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil

peneliti.5

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa, apabila populasi 

kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitianya 

adalah penelitian populasi. Jika subyeknya lebih besar dari 100 orang maka 

                                                          
5 Ibid, 117
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penelitian tersebut diambil 10% atau 20% hingga 25% atau lebih, tergantung 

setidak-tidaknya dari :

1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dana.

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikit data.

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian

yang resikonya besar, tentu jika sampel besar hasilnya akan lebih baik.6

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah

populasi yang ada sebesar 346 yang berada di kelas XI sehingga menjadi 56

peserta didik beragama Islam yang dianggap telah mewakili keseluruhan 

yang akan diteliti oleh penulis di SMAN 1 Terbanggi Besar.

C. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel adalah gejala yang bervariasi, sedangkan gejala merupakan objek 

penelitian, berarti variabel adalah objek penelitian yang bervariasi.7 Adapun 

variabel yang menjadi titik perhatian dalam skripsi ini ada dua variabel yaitu :

a. Variabel bebas (X) yaitu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel 

lain. Dan dalam penelitian ini, Pemahaman Pendidikan Agama Islam

menjadi variabel bebas.

1) Akhlak terhadap allah

2) Akhlak terhadap diri sendiri

3) Akhlak terhadap sesama

4) Akhlak terhadap alam

5) Aqidah

                                                          
6Ibid, 120-121
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 89
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b. Variabel terikat (Y) yaitu variabel penelitian yang  merupakan variable 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dan dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah

Toleransi Beragama.

1) Penerimaan (Menerima)

2) Penghargaan (Menghargai)

3) Kesabaran (Sabar)

4) Kebebasan (Bebas)

5) Kedamaian (Damai)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Terbanggi Besar. Dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah 

sebagai berikut :

a. Metode Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden.8 Dalam hal ini, untuk mencari data

tentang tingkat pemahaman Pendidikan Agama Islam, implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari dan korelasinya. Semua angket yang tersedia 

hanya untuk siswa, karena merekalah yang menjadi sampel dari penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari “document” yang berarti barang-barang

tertulis, di dalam melaksanakan metode ini peneliti ini menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, catatan-catatan dan 

lain sebagainya. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data 

yang bersifat baku seperti nilai-nilai siswa, struktur kepengurusan SMAN 1 
                                                          

8Ibid, h 149
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Terbanggi Besar, letak geografis, materi pelajaran dan lain sebagainya yang 

bersifat dokumen.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu instrumen yaitu :

1. Angket

Adapun jenis angket yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

pilihan yang sudah ditentukan oleh peneliti.9

Angket ini diberikan kepada peserta didik yang terpilih sebagai 

responden untuk menjawab pernyataan. Adapun kriteria nilai angket atau 

kuesioner yang peneliti gunakan dilihat dari hasil jawabannya, yaitu: 

1) Untuk Jawaban a diberi skor 3     

2) Untuk Jawaban b diberi skor 2

3) Untuk Jawaban c diberi skor 1

F. Uji Coba Instrumen

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Menurut Suharsimi 

Arikunto instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

penulis dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik sehingga lebih mudah diolah.10 Yaitu sebagai berikut:

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu intsrumen. Validitas alat ukur untuk 

                                                          
9 Meilia Nur Indah Susanti, Statistika Deskriptif Induktif,.. hlm. 17-18.
10 Suharsimi Arikunto, Op.Cit.,162.
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menentukan sejauh mana alat ukur penelitian mampu mengukur variabel 

yang terdapat dalam suatu penelitian. 

Menurut Kartini Kartono, alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat 

ukur tersebut dapat mengukur secara tepat. Dan alat pengukur yang 

berfungsi dengan baik itu akan mampu mengukur dengan tepat mengenai 

gejala-gejala sosial tertentu. Disamping itu juga ia mengatakan bahwa: alat 

pengukur dikatakan valid jika ia mampu memberikan Reading atau score 

yang akurat yaitu mampu secara cermat menunjukkan besar kecilnya 

gradasi dari suatu gejala.11

Sebuah angket dapat dinyatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai 

dengan kriteria yakni memiliki kesejajaran antara hasil angket dengan 

kriteria yang ada, didalam mengukur validitas, perhatian ditunjukkan kepada 

isi dan kegunaan instrument. Untuk menguji alat ukur berupa angket, 

terlebih dahulu dicari angka korelasi bagian-bagian dari alat ukur secara 

keseluruhan, yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur 

dengan skor yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment sebagai berikut :

rX = Σ	XY − (ΣX)− (ΣY)
{ ΣX2 − ΣX2 }{ ΣY				2 − ΣY2 }

Keterangan: 

: Banyak siswa yang diteliti 

Σ : Jumlah skor butir soal 

Σ : Jumlah skor total butir soal 

                                                          
11

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 111 
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Σ : Jumlah perkalian skor butir soal dan skor total 

Σ 2 : Kuadrat dari jumlah skor butir soal 

(Σ )2 : Jumlah skor butir soal yang dikuadratkan 

Σ 2 : Kuadrat dari skor butir soal 

(Σ )2 : Jumlah skor total butir soal yang dikuadratkan 

Butir soal instrumen dikatakan valid apabila rxy>rtabel. Jika rxy ≤ 
rtabel maka soal dikatakan tidak valid. Interprestasi terhadap nilai koefisien 

rxy digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4
Interprestasi Korelasi 12

Nilai Keterangan

0,00-0,20 Korelasi Sangat Rendah

0,20-0,40 Korelasi Rendah

0,40-0,70 Korelasi Sedang

0,70-0,90 Korelasi Tinggi

0,90-1,00 Korelasi Sangat Tinggi

2. Uji reliabilitas

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap dan konsisten. Dalam 

menghitung reliabilitas instrumen, peneliti menggunkan rumus Cronbach’s 

Alpha. Rumus Cronbaach’s Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

                                                          
12 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 

193
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instrumen yang skornya berbentuk skala. Rumus reliabilitas menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut:13

Tabel 5
Klasifikasi Koefisien Reliabilitas14

Indeks Reliabilitas Kriteria Reliabilitas

0,00≤ - <0,20 Sangat Rendah

0,20≤ - <0,40 Rendah

0,40≤ - <0,60 Cukup

0,60≤ - <0,80 Tinggi

0,80≤ - <1,00 Sangat Tinggi

Dari instrumen soal yang dianalisis dengan bantuan jasa computer

program SPSS versi for windows, maka hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

Cronbach’s Alpha 0,851, nilai terletak pada 0,800 – 1,000 sehingga dapat 

disimpulkan nilai reliabilitas tinggi.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal dalam artiannya mendekati 

                                                          
13 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 

108.
14 Rostina Sundayana, Statistikka Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70
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normal atau tidak. Dalam hal ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS 16.0.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Analisis Korelasi

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya hubungan antar variabel misalnya hubungan dua 

variabel. Apabila terdapat hubungan antar variabel maka perubahan-

perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Jadi, dari analisis korelasi, 

dapat diketahui hubungan antarvariabel tersebut, yaitu merupakan suatu 

hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya.

Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, 

korelasi negative, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna.

Tabel 6
Koefisien Korelasi

0 < KK ≤0,20 Sangat Rendah

0,20 < KK ≤ 0,40 Rendah

0,40 < KK ≤ 0,70 Cukup

0,70 < KK ≤ 0,90 Tinggi

0,90 < KK ≤ 1,00 Sangat Tinggi

Untuk menghitung koefisien korelasi r, dapat digunakan jumlah-

jumlah nilai pengamatan, maka koefisien korelasi r antara X dan Y ini 

dikenal juga dengan nama korelasi product moment, dapat dihitung 

menggunakan rumus15:

                                                          
15 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2011), h.193.
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RX = Σ	XY − (ΣX)− (ΣY)
{ ΣX2 − ΣX2 }{ ΣY				2 − ΣY2 }

5. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi atau 

menguji pengaruh satu veriabel bebas atau variabel Independent terhadap 

variabel dependent. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : 

= +

Keterangan : 

= variabel kriterium 

X = variabel predictor 

= bilangan konstan 

b = koefisien arah regresi linier.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas 

adalah pemahaman pendidikan agama Islam dan variabel terikat adalah 

toleransi beragama. Untuk mendeskripsikan pengaruh variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini, maka dibagian ini akan disajikan 

deskripsi data dari masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh 

di lapangan.

Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai objek penelitian 

dalam hal ini adalah peserta didik kelas XI SMAN 1 Terbanggi Besar. 

Sebelum dilakukannya penelitian mengenai korelasi pemahaman pendidikan 

agama Islam peserta didik dengan toleransi beragama di SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar, penulis mengamati kegiatan peserta didik.

Adapun kriteria nilai angket atau kuesioner yang peneliti gunakan 

dilihat dari hasil jawabannya, yaitu: 

1) Untuk Jawaban a diberi skor 3     

2) Untuk Jawaban b diberi skor 2

3) Untuk Jawaban c diberi skor 1

1. Pemahaman Pendidikan Agama Islam

Variabel ini diukur menggunakan angket yang disebar pada peserta 

didik kelas XI di SMAN 1 Terbanggi Besar. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari angket yang disebar pada 56 responden diperoleh skor 

tertinggi sebesar 30 dan skor terendah sebesar 14. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 7

Distribusi Frekuensi Pemahaman Pendidikan Agama Islam1

No Interval Frekuensi Persentase

1 1 (a) 477 85.2%
2 2 (b) 49 8.7%
3 3 (c) 34 6.1%

Jumlah 560 100%

Hasil distribusi frekuensi data variabel Pemahaman Pendidikan 

Agama Islam yang disajikan pada tabel diatas digambarkan dalam 

histogram sebagai berikut:

                                                          
1 Lihat Lampiran
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Dari daftar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa selang nilai yang 

paling banyak diperoleh oleh peserta didik adalah sekitar 26 - 30 yaitu 

ada 48 orang, sekitar 21 – 25 ada 3 orang, sekitar 16 – 20 ada 4 orang, 

sekitar 11 – 15 ada 1 orang.

Dari data angket dapat diperoleh nilai mean ∑fx = 1563 dan N = 56

dengan demikian: 

Mx=∑fx = 1563 = 27,91

N 56

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Pemahaman 56 15 15 30 27.91 3.528 12.446

Valid N 
(listwise)

56

Berdasarkan mean dan SD diatas dapat ditemukan bagaimana 

Pemahaman Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Terbanggi Besar 

dalam kategori baik, sedang dan rendah sebagai berikut:  

1) Tingkat pemahaman pendidikan agama Islam dikatakan tinggi apabila 

nilai yang diperoleh berada diantara mean + 1 SD atau 27,91 + 1 (59,4) 

= 88,31 ke atas. 

2) Tingkat Pemahaman Pendidikan Agama Islam dikatakan sedang apabila 

nilai yang diperoleh berada diantara Mean - 1 SD sampai dengan Mean 

+ 1 SD atau 27,91 – 1 (59,4) = 30,49 sampai dengan 27,91 + 1 (7,15) = 

88,31

3) Tingkat Pemahaman Pendidikan Agama Islam dikatakan rendah apabila 

nilai yang diperoleh berada dibawah Mean – (1) SD atau 27,91 – 1 

(7,15) = 30,49 kebawah.  
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Tabel 8

Distribusi frekuensi kategori nilai Pemahaman Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 Terbanggi Besar

No Nilai Kategori Frekuensi Persentase
1 > 88,31 Tinggi 48 85,7%
2 30,49 - 88,31 Sedang 7 12,5%
3 < 30,49 Rendah 1 1,8%

Jumlah N=56 100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman pendidikan 

agama Islam tersebar berada pada kategori tinggi yaitu 48 orang ( 85,7 %) 

dari 56 orang responden yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pemahaman pendidikan agama Islam di SMAN 1 Terbanggi Besar 

berada pada tingkat tinggi.

2. Toleransi Terhadap Beragama

Data yang berkenaan dengan Toleransi Beragama diperoleh melalui

angket yang disebar pada peserta didik kelas XI di SMAN 1 Terbanggi 

Besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebar pada 56

responden diperoleh skor tertinggi sebesar 30 dan skor terendah sebesar 

14. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9

Daftar Frekuensi Toleransi Beragama

No Interval Frekuensi Persentase
1 1 (c) 38 6.8%
2 2 (b) 44 7.9%
3 3 (a) 478 85.3%

Jumlah 560 100%
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Hasil distribusi frekuensi data variabel Toleransi Beragama yang 

disajikan pada tabel diatas digambarkan dalam histogram sebagai berikut:

Dari daftar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa selang nilai yang 

paling banyak diperoleh oleh peserta didik adalah sekitar 26 - 30 yaitu 

ada 49 orang, sekitar 21 – 25 ada 3 orang, sekitar 16 – 20 ada 2 orang, 

sekitar 11 – 15 ada 2 orang.

Dari data angket dapat diperoleh nilai mean ∑fx = 1560 dan N = 56

dengan demikian: 

Mx=∑fx = 1560 = 27,86

N        56
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Kemudian masukan data Toleransi Beragama ke SPSS 16 For 

Windows.

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Toleransi 56 16 14 30 27.86 3.640 13.252

Valid N 
(listwise)

56

Berdasarkan mean dan SD diatas dapat ditemukan bagaimana 

Toleransi Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar dalam kategori baik, 

sedang dan rendah sebagai berikut:  

1) Tingkat Toleransi terhadap pemeluk agama lain dikatakan tinggi 

apabila nilai yang diperoleh berada diantara mean + 1 SD atau 27,86 + 

1 (60,3) = 89,16 ke atas. 

2) Tingkat Toleransi terhadap pemeluk agama lain dikatakan sedang 

apabila nilai yang diperoleh berada diantara Mean - 1 SD sampai 

dengan Mean + 1 SD atau 27,86 – 1 (60,3) = 31,44 sampai dengan 

27,86 + 1 (60,3) = 89,16.

3) Tingkat Toleransi terhadap pemeluk agama lain dikatakan rendah 

apabila nilai yang diperoleh berada dibawah Mean – (1) SD atau 27,86 

– 1 (60,3) = 31,44 kebawah.

Tabel 10

Distribusi frekuensi kategori nilai toleransi beragama di SMAN 1 

Terbanggi Besar

No Nilai Kategori Frekuensi Persentase
1 > 89,16 Tinggi 49 87,5%



65

2 31,44 - 89,16 Sedang 5 8,9%
3 < 31,44 Rendah 2 3,6%

Jumlah N=56 100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Toleransi Beragama tersebar berada 

pada kategori tinggi yaitu 49 orang ( 87,5 %) dari 56 orang responden 

yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Toleransi 

Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar berada pada tingkat tinggi.

3. Analisa Data

Penulis Menggunakan uji validitas dan reliabilitas, normalitas, uji 

hipotesis (analisis korelasi), analisis regresi linier sederhana, Untuk 

menguji hipotesis yang diajukan peneliti. Jawaban dihitung berdasarkan 

hasil kuesioner yang telah disebarkan dimana terdiri dari 10 pertanyaan 

kegiatan pemahaman pendidikan agama islam, dan 10 pertanyaan tentang 

toleransi beragama.

a. Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak 

diukur dari variabel yang di teliti. Teknik yang digunakan untuk uji 

validitas ini adalah bivariate pearson (produk momen pearson) dilakukan 

dengan mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. 

Kemudian nilai korelasi (rhitung) yang telah diperoleh dibandingkan 

dengan nilai korelasi pada tabel (rtabel). Jika nilai rhitung lebih besar dari 

rtabel artinya ada nilai korelasi yang menunjukan bahwa alat ukur tersebut 

valid, begitu juga sebaliknya. Nilai rtabel untuk signifikasi 5% atau 0,05 

dengan jumlah sampel atau N = 56 adalah sebesar 0,2586.
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Tabel 11

Validitas Instrumen

No
X

(Pemahaman)
Y

(Toleransi)
rtabel Keterangan

1 0.604 0.306 0.2586 Valid
2 0.906 0.813 0.2586 Valid
3 0.888 0.774 0.2586 Valid
4 0.730 0.515 0.2586 Valid
5 0.781 0.813 0.2586 Valid
6 0.350 0.570 0.2586 Valid
7 0.321 0.741 0.2586 Valid
8 0.600 0.710 0.2586 Valid
9 0.826 0.727 0.2586 Valid
10 0.542 0.828 0.2586 Valid

Dengan demikian, diketahui bahwa semua nilai rhitung lebih besar dari 

nilai rtabel, yang artinya semua item angket tersebut dinyatakan valid dan 

bisa dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian yang 

dilakukan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir 

pertanyaan dalam angket penelitian konsisten atau tidak, suatu variabel 

dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari 

rtabel.
2

Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Cronbach Alpha. Adapun perhitungan tingkat Alpha dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil uji reliabilitas yang 

                                                          
2 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss, (Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 2005).  h 41-45
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dilakukan terhadap instrument penelitiann ini dapat dijelaskan pada tabel 

berikut:

Tabel 12
Koefisien Cronbach’s Alpha

No Variabel Alpha Cronbach’s Keterangan

1 X 

(Pemahaman Pendidikan 

Agama Islam) 

0,754 Reliable

2 Y

(Toleransi Beragama)

0,772 Reliable

Hasil pengujian didapatkan perhitungan koefisien Cronbachs Alpha

dari sepuluh variabel diatas adalah > 0,05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semua item pertanyaan baik dari variabel independen 

maupun variabel dependen adalah reliable.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan 

kriteria reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 133

Koefisien Reliabilitas

Indeks Reliabilitas Kriteria Reliabilitas

0,00≤ - <0,20 Sangat Rendah

0,20≤ - <0,40 Rendah

0,40≤ - <0,60 Cukup

0,60≤ - <0,80 Tinggi

0,80≤ - <1,00 Sangat Tinggi

                                                          
3 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 

108.
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c. Uji Normalitas

Uji normalitas kolmogrov smirnov merupakan bagian dari uji asumsi 

klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas kolmogrov smirnov 

yaitu:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berditribusi normal

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi 

normal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pemahaman Toleransi

N 56 56

Normal Parametersa Mean 27.84 28.20

Std. Deviation 2.578 2.438

Most Extreme 
Differences

Absolute .209 .230

Positive .201 .230

Negative -.209 -.218

Kolmogorov-Smirnov Z 1.567 1.719

Asymp. Sig. (2-tailed) .015 .005

a. Test distribution is Normal.

d. Uji Hipotesis

1. Uji analisis korelasi

Uji analis korelasi menggunakan korelasi produk momen yang 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua 
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variabel. Adapun variabel yang menjadi titik perhatian dalam skripsi 

ini ada dua variabel yaitu :

a. Pemahaman Pendidikan Agama Islam 

b. Toleransi Beragama.

Hipotesis :

Ha : Terdapat pengaruh korelasi pemahaman pendidikan agama 

Islam peserta didik dengan toleransi beragama di SMAN 1 

Terbanggi Besar)

Ho : Tidak ada pengaruh korelasi pemahaman pendidikan agama 

Islam peserta didik dengan toleransi beragama di SMAN 1 

Terbanggi Besar

Kriteria pengambilan keputusan

Jika nilai Sig. >0,05 maka Ho diterima

Jika nilai Sig. <0,05 maka Ho ditolak

Kemudian dari data tersebut, peneliti masukkan ke dalam 

rumus dengan menggunakan SPSS 16 For Windows yakni :

R = Σ	XY − (ΣX)− (ΣY)
{[ ΣX − (ΣX )}{ ΣY				 − (ΣY )]}

Tabel 14
Correlations

Pemahaman Toleransi

Pemahaman Pearson Correlation 1 .265*

Sig. (2-tailed) .048

N 56 56
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Toleransi Pearson Correlation .265* 1

Sig. (2-tailed) .048

N 56 56

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keputusan :

Untuk mengetahui apakah Hipotesis kerja ( Ha ) atau Hipotesis 

nol ( Ho ) yang diterima maka dicari derajat bebas terlebih dahulu 

dengan menggunakan rumus : 

df = N – n r 

= 56 – 2 

= 54

Dengan demikian dapat diketahui bahwa df atau db sebesar 54 

pada tabel nilai “ r “ adalah pada taraf signifikasi 5% di peroleh harga 

rtabel 0,2632. Sedangkan pada taraf signifikasi 1% di peroleh harga 

rtabel 0,2221. 

Diketahui nilai Sign nya adalah 0,048 berarti Tidak Ada 

Pengaruh Korelasi Pemahaman Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik Dengan Toleransi Beragama Di SMAN 1 Terbanggi Besar 

karena nilai Sign nya 0,048 > 0,05

e. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh 

satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan :

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat 

mengacu pada dua hal, yakni :
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1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05

Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y.

Jika nilai signifikansi > 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap Variabel Y.

2. Membandingkan nilai thitung dengan ttabel

Jika nilai thitung > ttabel artinya variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y.

Jika nilai thitung < ttabel artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap 

Variabel Y.

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai 

berikut :

Y = a+Bx

Y = 22.579 + 202X

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

Konstanta sebesar 22.579 mengandung arti bahwa nilai konsisten 

variabel partisipasi adalah sebesar 22.579.

Koefisien regresi X sebesar 0,202 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai pemahaman, maka nilai toleransi bertambah 

sebesar 0,202 koefisien regresi tersebut bernilai positif , sehingga dapat 

dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadapa Y adalah positif.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana

Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel coefficients diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,114 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel pemahaman (X) tidak berpengaruh terhadap variabel toleransi 

(Y) Berdasarkan nilai t : diketahui nilai thitung sebesar 1.605 <ttabel 2.005, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman (X) tidak 

berpengaruh terhadap variabel toleransi (Y).

Cara mencari ttabel

ttabel = (a/2 : n-k-1)

       = (0,05/2 : 56-1-1)

             = (0,025 : 54) [dilihat pada distribusi nilai ttabel]

        = 2.005

B. Pembahasan

1. Pemahaman Pendidikan Agama Islam 

Analisis tentang pemahaman PAI di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

untuk menjawab pertanyaan yang pertama “Bagaimana Pemahaman 

Pendidikan  Agama Islam di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar” penulis 

menggunakan Rumus  Prosentase yang mana rumus itu di gunakan pada 

data angket pada tabel (5) adapun Rumus Prosentase sebagai berikut :

P = 100%

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pemahaman Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Terbanggi Besar, 

tergolong Baik di karenakan rata-ratanya 85,2%.

2. Toleransi Beragama

Analisis tentang Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Toleransi 

Beragama di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar untuk menjawab pertanyaan yang 

ke dua yaitu “Bagaimana Toleransi Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar”. 

Peneliti menggunakan Rumus Prosentase yang mana Rumus Itu digunakan pada

data angket pada tabel (6) adapun Rumus prosentase sebagai berikut :
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P = 100%

Kemudian data tersebut dikonsultasikan dengan kriteria yang 

dikemukakan oleh Anas sudjiono sebagai berikut :  

1. 76% sampai dengan 100% Kategori Baik 

2. 56% sampai dengan 75%  Cukup Baik 

3. 41% sampai dengan 55%  Kurang Baik 

4. 0% sampai dengan 40%   Tidak Baik 

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 

bahwa Toleransi Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar, tergolong Baik 

di karenakan rata-ratanya 80,35%.

3. Penyajian Data Hasil Interview 

Berdasarkan hasil wawancara (interview) peneliti memperoleh data 

dari pengelola atau Bapak kepala Sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar, 

dari sejarah berdirinya sekolah keaadaan guru, pegawai siswa SMAN 1 

Terbanggi Besar. 

Dalam hal interview ini bukan hanya Bapak Kepala Sekolah saja 

melainkan guru PAI juga. di SMAN 1 Terbanggi Besar ada 3 guru PAI, 2 

guru laki-laki dan 1 perempuan, salah salah satunya penulis mewancarai 

dengan Ibu Husnul Mar’ati, selaku Guru PAI di SMAN 1 Terbanggi 

Besar, beliau mengatakan bahwa pemahaman PAI adalah sangat penting 

untuk siswa SMAN 1 Terbanggi Besar bagi pemeluk Agama Islam. 

Selain itu beliau mengatakan bahwa di SMAN 1 Terbanggi Besar

juga terdapat toleransi terhadap pemeluk Agama lain baik guru maupun 

pegawai dan juga siswanya. Seperti dalam belajar mengajar bisa 1 
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kelompok, bermain, diskusi, ibadah, sosial dan bahkan tentang 

mu’amalah mereka bisa bertoleransi. Dan disana juga di ajarkan toleransi 

oleh guru-guru mereka, dan jika waktu belajar berlangsung seperi 

keagamaan dalam bidang studi PAI siswa yang non islam di beri dua 

pilihan yaitu dipersilahkan untuk masuk perpustakaan dengan membaca 

buku, atau tetep di kelas, mereka lebih kebanyakan memilih ikut belajar 

di kelas. Dan siswa non Islam juga dapat mata pelajaran keagamaan tapi 

khusus hari minggu di greja, setiap 1 minggu sekali.

SMAN 1 Terbanggi Besar juga bekerja sama dengan pihak Gereja 

untuk memberi siraman rohani bagi pemeluk agama Kristen itu di 

laksanakan satu minggu satu kali pada setiap hari minggu.4

                                                          
4 Hasil Interview Guru PAI SMAN 1 Terbanggi Besar, tgl 30 Oktober 2017
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian diatas, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemahaman Pendidikan Agama di SMAN 1 Terbanggi Besar 

dikategorikan Baik, hal ini terbukti dari hasil prosentasi jawaban angket 

yang menunjukkan hasil rata-ratanya mencapai 85,2%.

2. Toleransi Beragama di SMAN 1 Terbanggi Besar dikategorikan Baik, hal 

ini terbukti dari hasil prosentasi jawaban angket yang menunjukkan hasil 

rata-ratanya mencapai 85,36%.

3. Hasil perhitungan nilai rxy = 0,048, kemudian pada tabel “r “ product 

moment dengan db 90, diperoleh nilai pada taraf 5% = 0,2632 dan taraf 

1% = 0,2221. Dengan demikian nilai rxy lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai taraf 5% maupun 1%. Maka Ha ditolak dan Ho diterima, 

yakni Tidak Ada Korelasi antara Pemahaman Pendidikan Agama Islam

Peserta Didik Dengan Toleransi Beragama Di SMA Negeri 1 Terbanggi 

Besar.
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B. Saran-saran 

Dari kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, akhirnya peneliti

memberikan saran-saran untuk peneliti sampaikan kepada obyek penelitian di 

SMAN 1 Terbanggi Besar khususnya dan pendidikan umumnya. Adapun 

saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Di harapkan pada kepala sekolah untuk tetap memberi motivasi kepada 

guru PAI dan siswa beserta semua guru, pegawai di SMAN 1 Terbanggi 

Besar agar senantiasa menjalankan dan memahami toleransi terhadap 

pemeluk agama lain. 

2. Diharapkan kepada guru PAI agar tetap memberi motivasi, untuk 

meningkatkan dan mengoptimalisasikan pemahaman PAI pada siswa. Hal 

itu dianggap perlu untuk menjadikan pedoman, etika yang di ajarkan 

dalam materi PAI sebagai acuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di 

sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar dari segi tata cara makan, minum, 

berinteraksi dan sebagainya.  
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Lampiran 1

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya SMAN 1 Terbanggi Besar

SMAN 1 Terbanggi Besar Ini Berawal dari sekolah yang bernama 

SMA Negeri Poncowati yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1965 atas 

dasar surat keputusan perwira tinggi TRANSMIGRASI ANGKATAN 

DARAT/DE II/MENPANGAD Nomor: Kep.02/2/1965 tertanggal 27 

Februaru 1965 serta surat perintah KOMANDO PELAKSANA I 

TRANSMIGRASI ANGKATAN DARAT, Nomor: Prin.89/07/1965 

tertanggal 28 Juli 1965.

Terhitung dari tanggal 1 Agustus 196 SMA Negeri Poncowati 

Berdasarkan Surat Kepala Direktorat Pendidikan Umum Departemen 

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 25 Juli 1966 Nomor: 

138/D/2A/K.66 menjadi filial SMA Negeri 2 Tanjung Karang.

Dalam Perjalanannya sekolah ini mengalami beberapa kali perubahan 

nama dari SMA Negeri Pontjowati menjadi SMU Negeri 1 Terbanggi 

Besar dan sekarang Menjadi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.1

2. Profil Sekolah

a. Identitas Sekolah

a) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Terbanggi Besar

Status Sekolah : Negeri

Status Akreditasi 

Sekolah : A

                                                          
1. Dikutip dari dokumen naskah riwayat sekolah dan naskah serah terima jabatan kepala SMA 

Negeri Poncowati pertama, Drs. Hardjanto kepada kepala sekolah ke 2, Drs. Mugohardjo tanggal 20 
September 1966, yang ada pada hari ini dokumen asli naskah serah terima jabatan tersebut akan 
diserahkan oleh istri dari mantan kepala sekolah pertama kepada kepala sekolah.
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b) Alamat Sekolah

Jalan : Jendral Achmad Yani No.1

Desa / Kelurahan : Poncowati

Kecamatan : Terbanggi Besar

Kabupaten / Kota : Lampung Tengah

Provinsi : Lampung

Kode Pos : 34165

Telpon / Fax : (0725) 26168 / (0725) 26168

Email / Wesite : sman1_gibes@yahoo.co.id

  www.smansa-gibes.sch.id

c) Nomor Rekening : 0357-01-000053-30-7

Nama Bank : BRI

Kantor : Cab. Bandar Jaya

Atas Nama : SMAN 1 Terbanggi Besar

b. Identitas Kepala Sekolah

a) Nama : Stepanus Wasito, S.pd., M.Pd.

b) NIP : 19690505 199802 1 001

c) Telpon : 08127961180

3. Letak Geografis Sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar

SMAN 1 Terbanggi Besar terletak di jalan Jendral Achmad Yani No.1 dan 

lokasi sekolah SMAN 1 Gresik tepat di kiri jalan raya, Banyak Sekolah-sekolah 

yang berdekatan dengan SMAN 1 terbnggi besar.

SMAN 1  Gresik letaknya sangat strategis sehingga bisa di tempuh  dengan 

jalan kaki bagi siswa yang rumahnya dekat maupun ditempuh  dengan 
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berkendara bagi siswa yang rumahnya jauh. Adapun luas gedung sekolah adalah 

sekitar 20.000 M2.2

4. Visi, Misi dan Tujuan SMAN 1 Terbanggi Besar

a. Visi

Bertaqwa, Berilmu, Berprestasi dan Berwawasan global

b. Misi

1. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran

agama yang dianut, hingga terwujud ketaqwaan dan budi pekerti 

yang luhur

2. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat yang dinamis

3. Melaksanakan pengajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, 

kompetitif dan berkesinambungan, sehingga memungkinkan siswa 

meningkatkan potensi dan prestasinya secara optimal

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi

terselenggaranya kegiatan sosial secara optimal

5. Menerapkan manajemen aspiratif dan partisipatif dengan 

melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat

6. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

7. Menata lingkungan agar tercipta suasana yang rindang, indah,

aman, nyaman dan sehat

8. Memperingati hari-hari besar nasional sebagai upaya penanaman 

rasa kebangsaan yang tinggi

9. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta jiwa patriotisme.

                                                          
2 Sumber data dari kantor Tata Usaha SMAN 1 Terbanggi Besar tgl 31 Oktober 2017
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c. Tujuan 

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut.

5. Keadaan Guru, Pegawai dan Siwa

Pendidikan merupakan penting dalam proses belajar mengajar, karena 

keberadaannya sangat mempengaruhi dan menentukan berhasil tidaknya 

proses belajar mengajar dan sekaligus menentukan pula tercapainya 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai, ditentukan pula oleh pendidik 

yang sesuai dengan profesinya dalam bidang pendidikan. Untuk 

mengetahui data guru dan pegawai di SMAN 1 Terbanggi Besar dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini:3

Tabel 1

Data Guru

Data Guru SMAN 1 Terbanggi Besar

No
Jumlah Guru Yang ada

Guru Tetap SPT/DEPAG Guru tidak tetap Jumlah
1 65 2 6 73

Tabel 2

Data Siswa

Tingkat Program

Pengajaran

Jumlah Siswa (Orang)
Jumlah Rombel

Laki-Laki Perempuan L+P

Kelas X-IPA 92 147 239 7 Rombel

Kelas X-IPS 74 88 162 5 Rombel

                                                          
3 Sumber data dari kantor Tata Usaha SMAN 1 Terbanggi Besar tgl 31 Oktober 2017



83

Kelas XI-IPA 61 130 191 6 Rombel

Kelas XI-IPS 69 103 172 6 Rombel

Kelas XII-IPA 70 136 206 6 Rombel

Kelas XII-IPS 54 89 143 6 Rombel

Total 420 693 1113 36 Rombel

6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 3

No Jenis Ruang Jumlah

Kondisi

Baik
Rusak

Berat Sedang Ringan

1 Ruang Kelas 36 V

2 Ruang Guru 1 V

3 Ruang Kepsek 1 V

4 Ruang Perpustakaan 1 V

5 Ruang Tata Usaha 2 V

6 Ruang Lab 7 V

7 Ruang Serba Guna 1 V

8 Ruang Uks 1 V

9 Ruang Komite 1 V

10 Ruang Ibadah 1 V

11 Koperasi 1 V

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa fasilitas/sarana dan 

prasarana yang ada di SMAN 1 Terbanggi Besar menurut observasi cukup 

memadai.  
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Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1

TERBANGGI BESAR

1. Kapan berdirinya SMA N 1 Terbanggi Besar?

2. Bagaimana struktur organisai SMA N 1 Terbanggi Besar?

3. Apa visi dan misi SMA N 1 Terbanggi Besar?

4. Berapa jumlah murid pada SMA N 1 Terbanggi Besar?

5. Berapa jumlah pengajar pada SMA N 1 Terbanggi Besar?

6. Apa saja prestasi yang telah diraih anak-anak peserta didik SMA N 1 

Terbanggi Besar?

7. Hal apa yang anda rasa menjadi kekurangan pada sekolah ini?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA GURU PAI SMA NEGERI 1

TERBANGGI BESAR

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam di kelas XI ?

2. Kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama 

islam?

3. Bagaimana kondisi peserta didik saat pembelajaran pendidikan agama islam?



85

Lampiran 3

Kisi Kisi Angket Pemahaman Agama Islam

Variabel Indikator Butir Soal

Pemahaman 
Agama Islam

1. Akhlak Terhadap 
Allah

1,2

2. Akhlak Terhadap 
Diri Sendiri

3,4

3. Akhlak Terhadap 
Sesama

5,6

4. Akhlak Terhadap 
Lingkungan Alam

7,8

5. Aqidah 9,10
Jumlah 10

ANGKET PEMAHAMAN AGAMA ISLAM

A. IDENTITAS

Nama :…………………………………………………….

Kelas :…………………………………………………….

No Absen :…………………………………………………….

B. PENGANTAR

1. Angket ini dibuat dalam rangka mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

data yang valid berkaitan dengan penulisan skripsi peneliti. 

2. Pengisian angket ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil/prestasi belajar 

Anda dan hasil jawaban Anda akan terjaga kerahasiaannya. 

3. Kejujuran Anda dalam menjawab angket ini sangat kami perlukan. 

4. Atas bantuan anda kami ucapkan terima kasih.

C. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan cara
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1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, dengan memberi tanda centang (√) pada lembar jawab yang 

telah disediakan sesuai dengan pilihan anda

2. Keterangan Alternatif Jawaban:

A. Untuk Jawaban a diberi skor 3     

B. Untuk Jawaban b diberi skor 2

C. Untuk Jawaban c diberi skor 1

No Aspek Pengamatan Skor
a b c

1 Saya yakin bahwa Allah itu satu (Esa), 
tiada tuhan selain Allah

2 Setelah berusaha saya selalu 
bertawakal kepada Allah, namun 
secara positif. Bukan berarti 
menyerah.

3 Salah satu kandungan dari Al-Quran 
adalah akhlak. Allah mengutus nabi 
Muhammad untuk memperbaiki 
akhlak manusia. Oleh karena itu saya 
selalu melakukan akhlak terpuji.

4 Seluruh perbuatan kita baik atau 
buruk, selalu dicatat oleh malaikat 
rakib dan atid. Oleh karena itu kita 
haus menjaga amal dan perbuatan kita

5 Saya selalu menjenguk teman apabila 
sedang sakit.

6 Saya mengucapkan salam bila 
bertemu teman.

7 Jika rnelihat benda yang mengganggu 
dijalan selalu saya singkirkan.

8 Saya rnembuang sampah dimana saja, 
sesuka hati.

9 Saya yakin bahwa Nabi Muhammad 
adalah nabi dan rasul penutup, yang 
menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

10 Saya percaya bahwa semua yang teijadi 
pada kita adalah ketentuan dari Allah.
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Lampiran 4
Kisi Kisi Angket Toleransi Beragama

Variabel Indikator Butir Soal

Toleransi 
Beragama

6. Menerima 1,2
7. Menghargai 3,4
8. Kesabaran 5,6
9. Kebebasan 7,8
10. Kedamaian 9,10

Jumlah 10

ANGKET TOLERANSI BERAGAMA

D. IDENTITAS

Nama :…………………………………………………….

Kelas :…………………………………………………….

No Absen :…………………………………………………….

E. PENGANTAR

5. Angket ini dibuat dalam rangka mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

data yang valid berkaitan dengan penulisan skripsi peneliti. 

6. Pengisian angket ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil/prestasi belajar 

Anda dan hasil jawaban Anda akan terjaga kerahasiaannya. 

7. Kejujuran Anda dalam menjawab angket ini sangat kami perlukan. 

8. Atas bantuan anda kami ucapkan terima kasih.

F. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan cara

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, dengan memberi tanda centang (√) pada lembar jawab yang 

telah disediakan sesuai dengan pilihan anda

4. Keterangan Alternatif Jawaban:

A. Untuk Jawaban a diberi skor 3     

B. Untuk Jawaban b diberi skor 2
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C. Untuk Jawaban c diberi skor 1

No Aspek Pengamatan Skor
a b c

1 Saya menerima keberadaan teman 
yang berbeda agama di lingkungan 
sekolah saya.

2 Saya bersedia menerima pendapat 
teman meskipun berbeda agama

3 Saya selalu menciptakan kerukunan 
secara bersama-sama yang 
diwujudkan dalam suasana saling 
menghargai meskipun berbeda agama

4 Saya memberikan sambutan yang 
hangat dengan muka berseri kepada 
setiap teman meskipun berbeda agama

5 Saya mampu untuk menahan hal-hal 
yang tidak disetujui atau tidak disukai, 
dalam rangka membangun hubungan 
sosial yang lebih baik terhadap teman 
yang berbeda
Agama

6 Pada saat teman yang berbeda agama 
melaksanakan ibadah sesuai
keyakinannya, saya berusaha 
menciptakan suasana tenang

7 Saya tidak menghalangi setiap teman 
yang berbeda agama memilih haknya 
untuk menentukan sendiri apakah dan
bagaimanakah ia beragama atau tidak

8 Dengan teman yang berbeda agama, 
saya selalu memberi kesempatan 
untuk beribadah sesuai ajaran yang
diyakininya

9 Saya tidak mendiskriminasikan teman 
yang berbeda agama

10 Jika ada masalah maka saya memilih 
bermusyawarah daripada bertengkar
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Lampiran 5
Tabel 8

Alternatif Responden Tentang Pemahaman Pendidikan Agama Islam

No
Sekor Per Item

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 19
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 27
4 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 19
5 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 24
6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29
7 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 26
8 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 28
9 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28
10 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 15
11 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 25
12 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
14 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 26
15 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 20
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
21 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29
24 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28
25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29
26 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 24
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 27
30 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 27
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
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33 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
36 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
39 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
42 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
53 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 17
54 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 28
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Jumlah 1563
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Tabel 9
Alternatif Responden Tentang Toleransi Beragama

No
Sekor Per Item

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 26
3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25
4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 14
5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28
6 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 26
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
9 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 14
10 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 25
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
12 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28
13 2 2 1 3 2 1 3 1 3 1 19
14 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 28
15 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 28
16 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 26
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 19
21 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 27
22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28
23 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28
24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29
25 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 23
26 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 26
27 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
33 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 27
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34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28
35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
37 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
44 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27
45 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
49 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Jumlah 1560
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Lampiran 6
Tabel 4

Tabulasi Kerja Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara Pemahaman Pendidikan 
Agama Islam Peserta Didik Terhadap Toleransi Beragama

Responden X Y X2 Y2 XY
1 30 30 900 900 900
2 19 26 361 676 494
3 27 25 729 625 675
4 19 14 361 196 266
5 24 28 576 784 672
6 29 26 841 676 754
7 26 30 676 900 780
8 28 30 784 900 840
9 28 14 784 196 392
10 15 25 225 625 375
11 25 30 625 900 750
12 29 28 841 784 812
13 30 19 900 361 570
14 26 28 676 784 728
15 20 28 400 784 560
16 30 26 900 676 780
17 30 30 900 900 900
18 29 30 841 900 870
19 29 30 841 900 870
20 30 19 900 361 570
21 29 27 841 729 783
22 28 28 784 784 784
23 29 28 841 784 812
24 28 29 784 841 812
25 29 23 841 529 667
26 24 26 576 676 624
27 30 28 900 784 840
28 30 30 900 900 900
29 27 30 729 900 810
30 27 30 729 900 810
31 30 30 900 900 900
32 30 30 900 900 900
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33 28 27 784 729 756
34 30 28 900 784 840
35 30 29 900 841 870
36 28 29 784 841 812
37 30 29 900 841 870
38 30 29 900 841 870
39 29 30 841 900 870
40 30 30 900 900 900
41 30 30 900 900 900
42 29 30 841 900 870
43 30 30 900 900 900
44 30 27 900 729 810
45 30 29 900 841 870
46 30 30 900 900 900
47 30 30 900 900 900
48 30 30 900 900 900
49 30 28 900 784 840
50 30 30 900 900 900
51 30 30 900 900 900
52 30 30 900 900 900
53 17 30 289 900 510
54 28 30 784 900 840
55 30 30 900 900 900
56 30 30 900 900 900

Jumlah 1563 1560 44309 44186 43728
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LAMPIRAN 7

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Pemahaman 56 15 15 30 27.91 3.528 12.446

Valid N (listwise) 56

Frequencies

Statistics

Pemahaman

N Valid 56

Missing 0

Mean 27.91

Median 29.00

Mode 30

Std. Deviation 3.528

Variance 12.446

Range 15

Pemahaman

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 15 1 1.8 1.8 1.8

17 1 1.8 1.8 3.6

19 2 3.6 3.6 7.1

20 1 1.8 1.8 8.9

24 2 3.6 3.6 12.5

25 1 1.8 1.8 14.3
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26 2 3.6 3.6 17.9

27 3 5.4 5.4 23.2

28 7 12.5 12.5 35.7

29 9 16.1 16.1 51.8

30 27 48.2 48.2 100.0

Total 56 100.0 100.0
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Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Toleransi 56 16 14 30 27.86 3.640 13.252

Valid N 
(listwise)

56

Statistics

Toleransi

N Valid 56

Missing 0

Mean 27.86

Median 29.00

Mode 30

Std. Deviation 3.640

Variance 13.252

Range 16

Toleransi

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 14 2 3.6 3.6 3.6

19 2 3.6 3.6 7.1

23 1 1.8 1.8 8.9

25 2 3.6 3.6 12.5

26 4 7.1 7.1 19.6

27 3 5.4 5.4 25.0

28 9 16.1 16.1 41.1
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29 6 10.7 10.7 51.8

30 27 48.2 48.2 100.0

Total 56 100.0 100.0
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