
 

PengembanganBahanAjarPendidikan Agama Islam  
BerbasisMultikulturalKelas XII SMAN 1 

NegeriAgungKab. Way Kanan 
 

SKRIPSI 

DiajukanUntukMelengkapiTugas-TugasdanMemenuhiSyarat-
SyaratGunaMendapatGelarSarjana SI DalamIlmuTarbiyah Dan Keguruan. 

Oleh 

FATMAWATI 
NPM.1311010270 

 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  

 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 
1439H/2018M 

ABSTRAK 
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NEGERI AGUNG KAB. WAY KANAN 
 

OLEH : 

FATMAWATI 

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia.Hal 
ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu 
beragam dan luas.Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang 
beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha Dan 
Konguchu.Untuk dapat menyampaikan tentang multikultural yang dimiliki Indonesia, 
maka diperlukan bahan ajar yang berbasis multikultural untuk dapat disampaikan 
dalam pembelajaran kepada peserta didik agar mereka dapat memahami makna 
multikultural dan mampu bersifat toleransi dengan adanya perbedaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangakan bahan ajar Pendidikan 
Agama Islam berbasis multikultural kelas XII SMAN I Negeri agung kab.Way kanan. 
Dengan demikian penelitian ini menambahkan materi-materi pendidikan agama Islam 
dari berbagai sumber untuk memperluas pengetahuan tentang multikultural. 

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian R&D(Research And 
Development) menurut Borg And Gall. Penelitian yang terlibat terdiri dari tiga orang 
ahli materi, tiga orang ahli media dan peserta didik kelas XII SMA. Ahli memberikan 
nilai validasi kelayakan terhadap kevali dan materi dan media. Sedangakan peserta 
didik memberikan penilain terhadap keefektifan produk yang dikembangkan oleh 
peneliti. 

Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi: 1) 
potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) 
revisi desain (sampai layak digunakan). Hasil validasi ahli materi, media dan peserta 
didik mendapatkan nilai presentase masing-masing 91,3%, 89,9% dan 79,9%. Dari 
persentase yang didapatkan dari masing-masing ahli dan peserta didik maka buku ajar 
yang dikembangkan berkriteria layak digunakan dalam proses pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural Kelas XII SMA N I Negeri Agung 
Kab, Way Kanan. 
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MOTTO 

 

ُكۡم ُشُعوٗبا َوقَبَآئَِل لِتََعاَرفُٓوْاۚ إِنَّ  ن َذَكٖر َوأُنثَٰى َوَجَعۡلنَٰ ُكم مِّ ٓأَیُّھَا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنَٰ یَٰ
َ َعلِیٌم َخبِیٞر  ِ أَۡتقَٰ�ُكۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ    ١٣أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ�َّ

ُكۡم ُشُعوٗبا َوقَبَآئَِل لِتََعاَرفُٓوْاۚ إِنَّ  ن َذَكٖر َوأُنثَٰى َوَجَعۡلنَٰ ُكم مِّ ٓأَیُّھَا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنَٰ یَٰ
َ َعلِیٌم َخبِیٞر  ِ أَۡتقَٰ�ُكۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ    ١٣أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ�َّ

 

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

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.( Q.S Al-Hujurat 

49:13) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga terbentuk satu kesatuan makna yang utuh, 

maka npenulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Pengembangan Bahan Ajar  

Upaya pengembangan dalam rangka menghasilkan inovasi yang tepat 

untuk di terapkan dalam sistem yang ada, merupakan tahap yang sangat penting 

dan kritikal.Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam 

upaya pengembangan.Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru/instructor dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. 

2. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikana Agama Islam(PAI), yaitu proses bimbingan dari pendidik 

terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik kearah 

terbentuknya pribadi muslim yang baik. Hal itu disebabkan PAI merupakan alat 



 

 
 

yang dapat di fungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan 

hidup manusia (sebagai mahluk pribadi dan sosial) pada titik optimal 

kemampuannya untuk memperoleh kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

3. Multikultural  

Akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 

multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme 

(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat 

manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing 

unik. Dengan demikian, setiap individu merasa bertanggung jawab untuk hidup 

bersama komunitasnya 

 
B. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia.Hal ini 

dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu 

beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah negara kesatuan 

republikindonesia (NKRI) mencapai 17.677 pulau besar dan kecil. Populasi 

penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 350 suku yang 

menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda.1Selain itu mereka juga menganut 

agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, 

Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. 

                                                             
1Abd Azis Albone, Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme (Jakarta: 

PT. Saadah Cipta Mandiri) h.201. 



 

 
 

Oleh karena itu maka dibutuhkan pendidikan multikultural sebagai sarana untuk 

membangun toleransi atas keragaman yang ada.Selain pendidikan multikultural dapat 

meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya kekerasan – kekerasan yang di akibatkan 

karena perbedaan. Untuk dapat menyampaikan tentang multikultural yang dimiliki 

Indonesia, maka diperlukan bahan ajar yang berbasis multikultural untuk dapat 

disampaikan dalam pembelajaran  kepada peserta didik agar mereka dapat memahami 

makna multikultural dan mampu bersifat toleransi dengan adanya perbedaaan. 

Pentingnya pendidikan multikultural diberikan kepada peserta didik dengan 

harapan agar anak mampu memahami bahwa di dalam lingkungan mereka dan juga 

lingkungan lain terdapat keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut berpengaruh 

terhadap tingkah laku, sikap, pola pikir manusia sehingga manusia itu memiliki cara-

cara (usage), kebiasaan (folk ways), aturan-aturan (mores), bahkan adat istiadat 

(customs) yang berebeda satu sama lain .2 Bila perbedaan itu tidak dapat dipahami 

dengan baik dan diterima dengan bijaksana, maka konflik akan mudah terjadi di 

masyarakat. Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup 

menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup ditengah-

tengah masyarakat plural. 

Namun Perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif baru dapat 

diwujudkan manakala guru mempunyai sejumlah kompetensi. Jadi inti proses 

                                                             
2Farida Hanum Dan Sisca Rahmadonna, Implementasi Model Pembelajaran Multikultural Di 

Sekolah Dasar Propinsi Daerah Istimewa Jakarta (Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 03, 
Nomor 1, 2010) h. 90  



 

 
 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam memberdayakan segala komponen yang 

dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku peserta didik. Dalam islam pendidikan 

multikultural barangkali telah dan itu dapat dilihat bagaimana tingginya penghargaan 

islam terhadap ilmu pengetahuan, tidak ada perbedaan diantara manusia dalam bidang 

ilmu.  

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman 

persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk memepertahankan 

dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.3Beberapa aspek 

yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur 

sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak 

adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan 

kepekaan terhadap perbedaan budaya seperti cara berpakaian, music dan makanan 

kesukaan. Selain itu juga memberikan kebebasan kepada siswa dalam merayakan 

hari-hari besar umat beargama serta memeperkokoh sikap siswa agar merasa butuh 

terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis dengan hal ini mereka bisa 

menghargai dan lebih mengetahui tentang adanya perbedaan dalam lingkungan atau 

masyarakat yang mereka tempati. 

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan tingkah laku seorang ataupun 

kelompok orang dalam usaha, mendewasakan manusia melalui upaya dan 

                                                             
3Opcit,  h . 205  



 

 
 

pengajaran.4 Selain itu pendidikan  juga dapat mengembangkan potensi dirinya dalam 

memperoleh nilai-nilai spiritual dan sosial yang dapat berguna untuk kehidupan 

dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan agama multikultural adalah model 

pendidikan yang menekankan pada nilai nilai moral , seperti kasih sayang, cinta 

seseorang, tolong-menolong, toleransi, menghargai keberagaman dan sikap-sikap lain 

yang menjunjung kemanusiaan. 

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak 

pernah berhenti.Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dilaksanakan.Beragam 

program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan.Reformasi pendidikan 

adalah rekontruksi pendidikan, yakni memperbaiki pola hubungan sekolah dengan 

lingkungannya dan dengan pemerintah, pola pengembangan perencanaan serta pola 

mengembangkan manajerialnya, pemberdayaan guru dan restrukturisasi model- 

model pembelajaran. 

Dalam hal ini pun bahan ajar yang baik sangat dibutuhkan.Bahan ajar adalah 

segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru/instructor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar.Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun 

tidak tertulis.5Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Dalam 

                                                             
4  Yaya Suryana, dkk, Pendidikan Multikultural (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015) h.319. 
5 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung; PT. Remaja Rosda Karya) h. 173. 



 

 
 

pendidikan multikultural ini sangat cocok jika dikaitkan  dengan materi toleransi. 

Dimana peserta didik akan diberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana 

mampu memanfaatkan adanya perbedaan dengan baik sehingga bisa lebih 

menghasilkan hal yang bermanfaat. Dan tidak hanya terpaku pada satu hal yang 

membuat perbedaan menjadi sebuah perdebatan. 

Pendidikan agama adalah salah satu dari tiga mata pelajaran yang wajib 

diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pedidikan (pendidikan pancasila, 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan) ( UU No 2 Tahun 1989 Pasal 39 

ayat (2)). Dalam pasal penjelasan diterangkan pula bahwa pendidikan agama 

merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan agama yang bersangkutan dengan memperhatiakn tuntutan  

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional, dan merupakan salah satu 

hak peserta didik dan mendapat pendidikan agama, sesuai Pasal 12 Bab V UU No. 20 

tahun 2003.” Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan sesuai oleh 

pendidik yang beragama.6Bila dikaitkan dengan tujuan Pendidikan Islam, maka 

pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada 

terbina setidaknya tiga aspek. Pertama, aspek keimanan mencakup seluruh  iman. 

                                                             
6. Haidar Putra Daulay, Pendidikan IslamDalam Sistem Pendidikan Indonesia (Jakarta: 

Prenada Media, 2004) h. 37. 



 

 
 

Kedua, aspek ibadah, mencakup seluruh Islam.Ketiga, aspek akhlak, mencakup 

seluruh akhlakul karimah. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber utama pendidikan Islam 

sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-quran dan sunah Rasulullah saw. Sebagai 

suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-

konsep intelektual yang tersususun dan diperkuat melalui pengalaman dan 

pengetahuan.Jadi, mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dari 

konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahun itu. 

Untuk itu nabi adam as. Diajarkan nama benda terlebih dahulu sebagai dasar 

konseptual bagi pembentukan ilmu pengetahuanya.  7 

Sedangakan pengertian pendidikan Islam menurut bahasa ialah ada tiga kata 

yang digunakan,  yaitu (1)“ at-tarbiyah’’, (2)“al-taklim’’, dan (3)“al-ta’dib’’. Ketiga 

kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan 

pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang amat dalam, 

menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya 

dengan tanda Tuhan saling berkaitan satu sama lain.8 

Pengertian ta’lim menurut Abd. Al-Rahman sebatas proses penstraferan 
pengetahuan antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan yang 
ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada domain 
afektif.9Ia hanya sekedar memberi tahu atau member pengetahuan, tidak mengandung 
arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan kearah pembentukan 
                                                             

7 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara) h. 17. 
8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia,2012) h. 33. 
9Ibid,  h. 34. 



 

 
 

kepribadian yang di sebabkan pemberian pengetahuan. Selanjutnya kata ta’lim juga 
terdapat dalam al-Qur’an. 

Firman Allah SWT. 

ٓئَِكِة فَقَاَل أَۢنبِ  ُٓؤَالِٓء ٔ ُ َوَعلََّم َءاَدَم ٱۡألَۡسَمآَء ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُۡم َعلَى ٱۡلَملَٰ ونِي بِأَۡسَمآِء ھَٰ
ِدقِیَن     ٣١إِن ُكنتُۡم َصٰ

31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!" (Q.S. AL-Baqarah : 31) 

Selanjutnya kata ta’dib menurut Al-Atas adalah pengenalan dan pengakuan 

tempat-tempat yang tepat dan segala sesuatu yang ada didalam tatanan penciptaan 

sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan  

kekuasaan dan keagungan Tuhan didalam tatanan wujud dan kebenarannya.10 

Pengembangan eksperimen–eksperimen ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 

perspektif islam, jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. 

Kegiatan ini, bahkan dapat menjadi alternative bagi munculnya ilmu-ilmu 

pengetahuan. Jadi, premis-premis ajaran islam dapat dirumuskan menjadi teori-teori 

yang empiris dan rasional.11 

Seluruh ilmu pengetahuan yang diterima seorang muslim haruslah 

berdasarkan ajaran Islam baik hal itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, 

hubungan antara sesama muslim, masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan 

                                                             
 10Ibid, h. 35. 

11 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam Dan Sistem Penjamin Mutu (Jakarta:PT Rajagrafindo 
Persada) h.81 



 

 
 

masalah apa pun yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat.12Islam sebagai 

standar penilaian, diterima atau tidaknya suatu ilmu pengetahuan. Selama serasi dan 

konsisten dapat dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan nilai- nilai islam, 

maka tidak dilarang untuk mengambilnya.  

Pengembangan Pendidikan Islami adalah proses peningkatan dari kondisi 

Pendidikan Islami saat itu menuju kondisi mutu pendidikan Islami yang lebih 

sempurna melalui pemikiran dan tindakan terhadap teori manajemen mutu yang 

dikembangkan. Dalam pengembangan teori dapat dilakukan melalui proses 

penyempurnaan teori dengan rekayasa ulang atas teori-teori yang telah dibangun. 

Menurut Ahmad Tafsir bahwa mengembangkan teori dapat dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu: merevisi teori, mengganti teori lama dengan teori baru, dan membuat 

teori. Revisi teori artinya merevisi teori yang sudah ada untuk disempurnakan.Dalam 

revisi teori, tidak semua teori lama dibuang, tetapi diubah untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan zaman.Jika teori lama diganti semuanya dengan teori baru pasti ada 

penyebabnya yaitu teori lama tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan 

dengan hasil-hasil temuan baru, sehingga teori lama tidak mampu menyelesaikan 

masalah.Jika teori sudah tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka teori itu 

perlu diganti dengan teori baru.Sedangakan membuat teori yaitu menciptakan atau 

menemukan teori yang sebelumnya tidak ada. Dalam hal ini bukan membuat teori 

baru, karna sama sekali belum ada sebelumnya.).  

                                                             
12Ibid, h.  83. 



 

 
 

Berdasarkan pra survey melalui wawancara oleh guru Pendidikan Agama Islam 

kelas XII di SMAN I Negeri Agung yang bernama ibu nun lestari  di dapatkan hasil  

bahwa bahan ajar yang terdapat di SMA N 1 Negeri Agung masih kurang maksimal 

pada materi toleransi.13 Karna dalam materi toleransi tersebut hanya digunakan 

sebagai toleransi antar beda agama. Sedangkan bahan ajar pada materi toleransi bisa 

digunakan untuk materi yang lebih luas seperti toleransi antar beda budaya dan 

sebagainya, agar peserta didik dapat memahami adanya perbedaan budaya  dan 

bersikap toleran terhadap perbedaan budaya yang ada.  dan pengembangan bahan ajar 

dimaksudkan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan agama yang baik 

khususnya dalam aspek toleransi sehingga terdapat hubungan antara pengetahuan 

terhadap ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap toleransi 

yang dapat membuat peserta didik berorientasi pada pengamalan atau perbuatan. 

Pesan perdamaian sebenarnya bukan hal baru dalam PAI, namun penyampainya 

tentang multikultural belum secara memadai menyampaikan etika multikultural dan 

keterampilan sosial untuk hidup bersama dengan “orang lain” dalam masyarakat 

plural Indonesia dan untuk berhubungan dengan sesama manusia lainya.14 

Dan untuk dapat menyampaikan materi toleransi yang berbasis multikutural 

maka penelitiakan melakukan sebuah pengembangan bahan ajar. Bentuk bahan ajar 

yang diharapkan berdasarkan analisis kebutuhan adalah bahan ajar cetak, yang dipilih 

                                                             
13 Nun Lestari, Wawancara Tentang Buku Ajar Yang Digunakan Di Kelas XII  SMAN I 

Negeri Agung ( Kamis, 28 September 2017.  Pukul 09.00) 
14  Zakiyuddin Baidhawy, Analisisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 2, 

Desember 2014. h. 290. 



 

 
 

oleh guru dan peserta didik.Bahan ajar yang dinilai cukup efektif untuk 

meningkatklan hasil belajar adalah buku ajar. Untuk menjadikan bahan ajar PAI lebih 

memiliki materi yang cukup luas dan sesuai kebutuhan peserta didik dan kehidupan 

sehari –hari maka peneliti akan mengembangkan bahan ajar PAI berbasis toleransi ini 

dengan adanya toleransi perbedaan budaya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam skripsi ini diambil judul  

Pengembangan Bahan Ajar  Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural  di 

SMA Negeri 1 Negeri Agung. Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Multikultural dapat meningkatkan kesadadaran dalam bersosialisasi tanpa 

saling bertentangan satu sama lain. 

C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada pada pendahuluan, maka penulis 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih terbatasnya materi toleransi yang berbasis multikultural  

2. Belum ada guru PAI di SMA N 1 Negeri Agung yang menggunakan bahan ajar 

PAI berbasis multikultural. 

D. Fokus Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian 

dan pengembangan ini penulis batasi sebagai berikut: 

1. Pengembangan  bahan ajar berbasis multikultural pada materi toleransi kelas XI 

SMAN 1 Negeri Agung Kab. Way Kanan. 



 

 
 

2. Untuk Mengetahui Kelayakan Buku Ajar Pai Berbasis Multikultural Kelas XII 

SMAN I Negeri Agung Kab, Way Kanan 

3. Untuk Mengetahui Respon Peserta Didik Terhadap Buku Ajar Pai Berbasis 

Multikultural Kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab, Way Kanan 

E. Rumusan Masalah   

Pendidikan agama memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural sebagai 

pemerkaya bahan ajar, konsep–konsep tentang harmoni kehidupan sebagai bersama 

antarumat beragama, saling toleransi, ko-eksistensi, pro-eksistensi, kerja sama dan 

saling menghargai. 

  Dari teori tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi 

ini yaitu:  

1. Bagaimana Mengembangkan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Multikultural di SMAN 1 Negeri Agung Kab. Way Kanan? 

2. Apakah Buku Ajar Pai Berbasis Multikultural Kelas XII SMAN I Layak 

Digunakan ? 

3. Bagaimanakah Respon Peserta Didik Terhadap Buku Ajar PAI Berbasis 

Multikultural Kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab. Way Kanan 

F. Tujuan Penelitian  

Pengembangan Bahan Ajar Pai Berbasis Multikultural Kelas Xii Ini Bertujuan 

Sebagai Berikut:  



 

 
 

1.  Untuk  Mengembangkan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Multikultural Pada Materi Toleransi Kelas XI SMAN 1 Negeri Agung Kab. Way 

Kanan 

2.  Untuk Mengetahui Kelayakan Pengembangan Buku Ajar PAI Berbasis 

Multikultural Kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab. Way Kanan. 

3. Untuk Mengetahui Respon Peserta Didik Terhadap Pengembangan Buku Ajar Pai 

Berbasis Multikultural Kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab. Way Kanan  

G. Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Fungsi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan 

mamajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai pengembangan bahan 

ajar berupa buku ajar 

2. Fungsi praktis  

a. Menambah pengetahuan yang baik tentang adanya pengembangan bahan 

ajar yang berbasis multikultural  

b. Membangun sikap toleransi antar peserta didik  

c. Meningkatkan kesadaran dengan adanya multikultural dan toleransi yang 

baik akan membuat perkembangan yang baik dalam masyarakat khususnya 

di sekolah . 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengembangan Bahan Ajar  

1. Pengertian Bahan Ajar  

Upaya pengembangan dalam rangka menghasilkan inovasi yang tepat untuk di 

terapkan dalam sistem yang ada, merupakan tahap yang sangat penting dan 

kritikal.Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya 

pengembangan.Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instructor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.Dengan bahan 

ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar 

secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan itu tidak terbatas 

pada bahan-bahan pembelajaran seperti buku teks, film pendidikan dan sebagainya, 

akan tetapi juga bisa berebentuk prosedur atau proses seperti metode mengajar atau 

metode mengorganisasi pembelajaran.15 Penelitian dan pengembangan biasanya 

membentuk siklus yang konsisten untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai 

                                                             
15  Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis , Metode Dan Prosedur (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2013) h. 129. 



 

 
 

dengan kebutuhan, melalui langkah desain awal produk, uji coba produk awal untuk 

menemukan berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, diujicobakan kembali, 

diperbaiki sampai akhirnya ditemukan produk yang dianggap ideal. 

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/ instructor 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/intruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.( National Center For Vocational 

Education Research Ltd / National Center For Competency Based Training). 

Pengelompokan bahan ajar menurut faculte de psychologie etdes sciences de 

I’education universite de ganeva dalam websitenya adalah media tulis, audio visual, 

elektronik, dan interaktif terintegrasi yang kemudian disebut sebagai medienverbund 

( bahasa jerman yang berarti media terintegrasi) atau mediamis.16 

2. Jenis bahan ajar  

Dari berbagai pendapat diatas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Dengan 

demikian, bentuk bahan ajar paling tidak dapat dikelompokkan menjadi empat 

yaitu : 

                                                             
16  Loc.Cit,  Abdul Majid h. 174. 



 

 
 

a. Bahan cetak (printed) antara lain hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto 1 gambar, model/ maket. 

b. Bahan  ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar ( audio visual) seperti video, compact disk, film. 

d. Bahan ajar interaktif ( interactive teaching material) seperti compact disk 

interaktif. 

1) Bahan ajar cetak  

Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan 

ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa 

keuntungan seperti yang di kemukakan Pleh Steffen Peter Ballstaedtyaitu: 

a) Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan guru 

untuk menunjukan kepada peserta didik bagian mana yang sedang dipelajari. 

b) Biaya untuk pengadaannya relative sedikit 

c) Bahan tertulis cetak digunakan dan dapat dengan mudah di pindah-

pindahkan 

d) Menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu 

e) Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja 

f) Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan 

aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa 

g) Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar 



 

 
 

h) Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri 

a) Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seseorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik.17Menurut kamus Oxford, hal 389, 

handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicaranya.Handout 

biasanya diambilkan dari beberapa literature yang memiliki relevansi dengan 

materi yang diajarkan/kompetensi dasardan materi pokok yang harus dikuasai 

oleh peserta didik. Saat ini handout dapat diperoleh dengan berbagai cara antara 

lain berbagai cara, anatara lain dengan cara download dari internet, atau 

menyadur dari sebuah buku. 

b) Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh 

pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara misalnya: hasil penelitian, 

hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi 

seseorang yang disebut sebagai fiksi. Menurut kamus Oxford, hal 94, buku 

adalah sejumlah lembaran kertas  cetakan maupun kosong yang dijilid dan 

diberi kulit. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi suatu ilmu 

pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.Buku yang 

baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

mudah dimengerti.Disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar dan 
                                                             

17Ibid, H. 175 



 

 
 

keterangan – keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai 

dengan ide penulisnya.Buku pelajaran berisi tentang ilmu pengetahuan yang 

dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Buku fiksi akan berisi tentang 

pikiran-pikiran fiksi si penulis dan seterusnya. 

c) Modul  

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga 

modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah 

disebutkan sebelumnya. Sebuah modul akan dapat bermakna kalau peserta 

didik dapat dengan mudah menggtunakannya.18 Pembelajaran dengan modul 

memungkinkan seseorang peserta didik yang memilki kecepatan tinggi dalam 

belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetendi dasar 

dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Dengan demikian maka 

modul harus menggmbrtkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta 

didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi 

dengan ilustrasi. 

d) Lembar kegiatan siswa 

Lembar kegiatan siswa (student work sheet) adalah lembaran-lembaran 

yang berisi tugas yang harus di kerjakan oleh pesera didik.Lembar kegiatan 

biasanya berupa petunjuk, lankah-langkah untuk menyelesaikan satu 

                                                             
18Ibid, h. 176. 



 

 
 

tugas.Lembar kegiatan dapat digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Tugas-

tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik 

secara baik apabila tidak dilengkapi dengan bukulain atau referensi lain yang 

terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberiakan kepada peserta 

didik dapat berupa teorotis dan atau tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya 

tugas membaca sebuah artikel tertentu, kemudian membuat resume untuk 

dipresentasikan.  

Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja 

lapangan, misalnya survey tentang harga cabe dalam kurun waktu tertentu di 

suatu tempat. Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah memudahkan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan belajar secara mandiri dan 

belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis. Dalam menyiapkan 

guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, 

karena sebuah lembar kerja harus memenuhi paling tidak kriteria yang 

berkaitan dengan tercapai/tidaknya sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh 

peserta didik.19 

e) Brosur  

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai sesuatu masalah yang 

disusun secara  bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa 

halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi tentang 
                                                             

19Ibid, h. 177 



 

 
 

keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi (kamus 

besar bahasa Indonesia, edisi kedua, balai pustaka, 1996). Dengan demikian, 

maka brosur dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur 

diturunkan dari kompetensi dasar yang terus dikuasai oleh siswa.Mungkin saja 

brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik, karena bentuknya yang menarik 

dan praktis.Agar lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka brosur didesain 

hanya memuat satu kompetensi dasar saja. Ilustrasi dalam sebuah brosur akan 

menambah menarik minat peserta didik untuk menggunakannya.  

f) Leaflet 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit. Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat 

dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat 

serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi 

yang dapat mengiring peserta didik untuk menguasai satu atau lebih kompetensi 

dasar.20 

g) Wallchart  

Wallchart adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/ proses atau 

grafik yang bermakna menunjukan posisi tertentu.Agar wallchart terlihat lebih 

menarik bagi siswa maupun guru, maka wallchart didesain dengan 
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menggunakan tata warna dan pengaturan proporsi yang baik.21 Wallchart 

biasanya masuk dalam kategori alat bantu mengajar, namun dalam hal ini 

wallchart didesain sebagai bahan ajar. Karena didesain sebagai bahan ajar. 

Wallchart harus memenuhi criteria sebagai bahan ajar antara lain memiliki 

kejelasan tentang kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh 

peserta didik, diajarkan untuk beberapa lama , dan bagaimana cara 

menggunakannya. Sebagai contoh wallchart tentang siklus makhluk hidup 

binatang antara ular, tikus dan lingkungan. 

h) Foto/gambar 

Foto/gambar meiliki makna yang lebih baik di bandingkan dengan 

tulisan.Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan 

yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangklaian foto/gambar 

siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih 

kompetensi dasar. Menurut Weidenmann dalam buku lehren mit bildmedien 

menggambarkan bahwa melihat sebuah foto/ gambar lebih tinggi maknanya  

dari pada membaca atau mendengar. Melalui membaca yang dapat diingat 

hanya 10%, dari mendengarb 20%, dan dari melihat yang diingat 

30%.Foto/gambar yang didesain secara baik dapat memberikan pemahaman 

yang lebih baik.Bahan ajar ini dalam menggunakan harus dibantu dengan bahan 

tertulis. Bahan tertulis dapat berupa petunjuk cara menggunaknnya dan atau 
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bahn tes. Sebuah gambar yang bermakna paling tidak memiliki criteria sebagai 

berikut:  

1) Gambar harus mengandung sesuatu yang dapat dilihat dan penuh dengan 

informasi/data. Sehingga gambar tidak hanya sekadar gambar yang tidak 

mengandung arti atau tidak ada yang dapat dipelajari.22 

2) Gambar bermakna dan dapat di mengerti. Sehingga, si pembaca gambar 

benar-benar mengerti, tidak salah pengertian. 

3) Lengkap, rasional untuk digunakan dalam proses pembelajaran, bahannya 

diambil dari sumber yang benar. Sehingga jangan sampai gambar miskin 

informasi yang berakibat penggunaannya tidak belajar apa-apa. 

i) Model / maket 

Model / maket yang didesain secara baik akan memberikan makna yang 

hampir sama dengan benda aslinya. Weidermann mengemukakan bahwa 

dengan melihat benda aslinya yang berarti dapat dipegang, maka peserta didik 

akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Misalnya dalam pelajaran biologi 

siswa dapat melihat secara langsung bagian-bagian tubuh manusia melalui 

sebuah model. Biasanya model semacam ini dapat dibuat dengan skala 1:1 

artinya benda yang dilihat mamiliki besar yang persis sama dengan benda 

aslinya atau dapat juga dengan skala yang lebih kecil, tergantung pada benda 

apa yang akan dibuat modelnya. Bahan ajar semacam ini tidak dapat berdiri 
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sendiri melainkan harus dibantu dengan bahan tertulis agar memudahkan guru 

dalam mengajar maupun siswa dalam belajar.Dalam memanfaatkan 

model/maket sebagai bahan ajar harus menggunakan kompetensi dasar dalam 

kurikulum sebagai acuannya. 

2) Bahan ajar dengar (audio) 

1) Kaset / piringan hitam / compact disk  

Sebuah kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar.Media kaset dapat 

menyimpan suara yang dapat secara berulang-ulang diperdengarkan kepada 

peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar.Bahan ajar kaset 

biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau pembelajaran music.Bahan 

ajar kaset tidak dapat berdiri sendiri, dalam mengguanakannya memerlukan 

bantuan alat dan bahan lainya seperti tape recorder dan lembar skenario guru.23 

2) Radio  

Radio broadcasting adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar, dengan radio peserta didik bisa belajar sesuatu.Radio juga 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.Program radio dapat di rancang 

sebagai bahan ajar, misalnya pada jam tertenru guru merencanakan sebuah 
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program pembelajaran melalui radio.Misalnya mendengarkan berita siaran 

langsung suatu kejadian/ fakta yang sedang berlangsung. 

3) Bahan ajar pandang dengar ( audio visual ) 

1) Video / film  

Seperti halnya wallchart, video / film juga alat bantu yang didesain 

sebagai bahan ajar. Program video / film biasanya disebut sebagai alat bantu 

pandang dengar ( audio visual aids/ audio visual media). Umumnya program 

video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari 

penayangan video siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. 

Baik tidaknya program video tentu saja tergantung pada desain awalnya, mulai 

analisis kurikulum, penentuan media, skema yang menunjukan sekuensi 

(dikenal dengan scenario) dari sebuah program video/ film, skrip, pengambilan 

gambar dan proses editingnya. Beberapa keuntungan yang di dapat jika bahan 

ajar disajikan dalam bentuk video/film, Antara lain: 

a) Dengan video/film seseorang dapat belajar sendiri 

b) Sebagai media pandang dengar video/film menyajiakn situasi yang 

komunikatif dan dapat diulang-ulang 

c) Dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak , 

kompleks yang sulit dilihat dengan mata. 



 

 
 

d) Video dapat di percepat maupun diperlambat, dapat diulang pada bagian 

tertentu yang perlu lebih jelas, dan bahkan dapat diperbesar. 

e) Memungkinkan pula untuk membandingkan antara dua adegan berbeda 

diputar dalam waktu bersamaan. 

f) Video juga dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, 

mengangkat suatu situasi diskusi, dokumentasi, promosi suatu produk, 

interview, dan menampilkan satu percobaab yang berproses.  

Kekurangan dari program video adalah proses pembuatannya yang 

memerlukan waktu relative lama dan biaya besar. Namun demikian jika 

diproduksi oleh organisasi tertentu dan dalam jumlah yang besar, maka 

harganya akan menjadi lebih murah apalagi di bandingkan dengan 

kemanfaatanya. Apalagi film yang memerlukan proses lebih rumit 

dibandingkan dengan video. Saat ini film sudah jarang digunakan bahkan 

pembuatan film untuk komersial pun sudah sangat berkurang dibandingkan 

dengan program video. 

2) Orang / Nara Sumber 

Orang sebagai sumber belajar dapat juga dikatakan sebagai bahan ajar 

yang dapat dipandang dan di dengar, karena dengan orang seseorang dapat 

belajar misalnya karena orang tersebut memilki keterampilan khusus 

tertentu.Melalui keterampilannya seseorang dapat digunakan sebagai bahan 



 

 
 

ajar.24Agar orang dapat dijadikan bahan ajar secara baik, maka rancangan 

tertulis diturunkan dari kompetensi dasar harus dibuat. Rancangan yang baik 

akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Dengan demikian, dalam 

menggunakan orang sebagai bahan ajar tidak dapat berdiri sendiri melainkan 

dikombinasikan dengan bahan tertulis. 

4) Bahan ajar interaktif  

Bahan ajar interaktif menurut guidelines for bibliographic description of 

interactive multimedia, p. 1 dijelaskan sebagai berikut: multimedia interaktif 

adalah kombinasi dari dua atau lebih media ( audio, teks, grafik, gambar, 

animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan 

perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Saat ini sudah mulai 

banyak orang memanfaatkan bahan ajar ini.Karena disamping menari juga 

memudahkan bagi penggunanya dalam mempelajari suatu bidang 

tertentu.Biasanya bahan ajar multimedia dirancang secara lengkap mulai dari 

petunjuk penggunaanya hingga penilaian. Bahan ajar inyteraktif dalam 

menyiapkan diperlukan pengetahuan dan keterampilan  pendukung yang 

memadai terutama dalam mengoprasikan peralatan seperti computer, kamera 

video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk 

compact disk ( CD).25 
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B. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku seorang ataupun 

kelompok  orang dalam usaha, mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatiahan. Adapun menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

terencana dalam mewujudkan suasana kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga 

peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya dalam memperoleh nilai-nilai 

spiritual, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang sangat diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

26 

Pendidikana Agama Islam ( PAI), yaitu proses bimbingan dari pendidik 

terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik kearah 

terbentuknya pribadi muslim yang baik. Hal itu disebabkan PAI merupakan alat 

yang dapat di fungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan 

hidup manusia (sebagai mahluk pribadi dan sosial) pada titik optimal 

kemampuannya untuk memperoleh kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Pendidikan sebagi sarana dalam membentuk kepribadian manusia seutuhnya 

sangat bergantung pada pemegang kebijakan dalam menentukan keberhasilan 

proses pendidikan yang telah berjalan di berbagai daerah, mulai dari sistem yang 
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sederhana sampai menuju sistem pendidikan Islam yang modern. Sejarah 

perkembangan pendidikan Islam, baik yang bersifat operasioanal maupun teknis, 

metode, sarana, dan kelembagaan, serta dasar dan tujuannya harus sesuai dengan 

sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. 

Menurut Zakiah Drajat (1995), Pendidikan Islam merupakan pendidikan 

yang lebih banyak diarahkan pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam 

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, bersifat 

teoritis maupun praktis. 

Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan Islam, dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang 

mengarahkan anak didiknya pada perbaikan sikap mental yang akan terwujud 

dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi muslim yang baik. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Dalam konteks tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, 

dapertemen pendidikan nasional (1998) merumuskan sebagai berikut. 

Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang 



 

 
 

terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. 27 

Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu 

manusia berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, berdisiplin, 

bertoleran, menjaga keharmonisan secarapersonal dan sosial serta 

mengembangkan  budaya agama dalam komunitas sekolah.  

Menurut Arifin (1997), ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan 

Pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode, yaitu: 

a) Membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya 

b) Bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis  

c) Berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran 

yang disebut pahala dan siksaan. 

Agar hal tersebut tercapai, guru Pendidikan Agama Islam harus mampu 

mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. MULTIKULTURAL 

a. Pengertian Multikultural 

Akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 

multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme 

(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat 

manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing 

unik. Dengan demikian, setiap individu merasa bertanggung jawab untuk hidup 
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bersama komunitasnya.28 Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan 

untuk diakui  merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau, 

setidak-tidaknya, tidak di pertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh 

seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli lainya. Karena 

multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk 

meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan 

harus dilihat dalam perspektif  fungsinya bagi kehidupan manusia.  

Dalam kaitannya dengan masalah multikulturalisme, Masdar Hilmy 

berpandangan, bahwa bagi bangsa Indonesia, adanya keragaman budaya 

merupakan kenyataan sosial yang sudah mestinya.Meski demikian, hal itu tidak 

secara otomatis diiringi dengan penerimaan yang positif pula.Selanjutnya, harus 

diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya 

dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai sesuatu yang given, takdir 

tuhan, dan bukan factor bentukan manusia.Memang, masyarakat telah memahami 

sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non 

fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap 

individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, 

dan tata cara ritual yang berbeda. 
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S. Saptaatmaja (1996) mengemukakan bahwa multikulturalisme bertujuan 

untuk kerja sama, kesederajatan, dan untuk mengapresiasi dalam dunia yang kian 

kompleks dan tidak monokultur lagi.29 

Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan 

ses eorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang 

menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai 

macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut 

nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. multikultural 

berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan 

muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. 

Multikultural pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat 

diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang 

penerimaan terhadap realitas keagamaan dan multikultural yang terdapat  dalam 

kehidupan masyarakat. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri 

atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan 

sedikit perbedaan konsepsi mengenal dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk 

organisasi sosial, sejarah adat dan kebiasaan. 

b. Konsep multikulturalalisme   
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Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep 

keanekargaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi 

ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman 

kebudayaan dalam kesederajatan.30 Multikulturalisme mengulas berbagai 

permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan 

dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak 

kebudayaan komunitas, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, 

tingkat dan mutu produktivitas, serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan. 

Menurut Suparlan, upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya 

mungkin dapat terwujud apabila: 

a) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa 
Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional 
ataupun local untuk mengadopsi dan menjadikan pedoman hidupnya 

b) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai multikulturalisme dan 
bangunan konsep-konsep yang mendukungnya 

c) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ini 

 Sedangkan menurut  Sitaresmi (2003), paradigma multikulturalisme pada 

anak dapat dilakukan melalui cara-cara berikut: 

a) Menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberikan contoh 

kehidupan sehari-hari.31 

b) Secara tidak langsung, yaitu dengan menyampaikan cerita yang berisi pesan 

tentang multikulturalisme, antara lain dari dongeng, legenda, fable.  
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Berdasarkan pandangan dan konsep tersebut, multikulturalisme memiliki 

relevansi makna dan fungsi yang tepat. Oleh sebab itu, konsep tersebut menjadi 

penting dikembangakan dan diinternalisasikan  dalam proses transformasi nilai-

nilai bagi masyarakat bangsa yang beragam. Prinsip-prinsip dasar 

multikulturalisme yang mengakui dan menghargai keberagaman akan sangat 

membantu bagi terjadinya perubahan format perilaku sosial yang kondusif 

menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.  

c. Pengertian  Pendidikan Multikultural  

Menurut Anderson dan Cusher pendidikan multikultural dapat diartikan 

sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.32Definisi ini mengandung 

unsur yang lebih luas. Meskipun demikian posisi kebudayaan masih sama, yaitu 

mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek 

studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang 

harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. James 

Banks mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian 

kepercayaan (set of beliefs)dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya 

karagaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, 

identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu,kelompok, ataupun Negara. 

Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan 

pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah 
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struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa 

berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, 

etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk 

mencapai prestasi akademis disekolah.  

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire pakar pendidikan 

pembebasan (1989), bahwa pendidikan bukan “menara gading” yang berusaha 

menjauhi realitas sosial dan budaya.Menurutnya, pendidikan harus mampu 

menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan 

masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan 

kemakmuran yang dialaminya. Dengan pendidikan multikultural peserta didik 

mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada 

sesame tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis 

(Farida Hanum, 2005) . 

Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program 

pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar 

(multiple learning environments) dan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan 

kebutuhan akademis ataupun sosial anak didik.Adapun definisi pendidikan 

multikultural yang diadopsi dari Suzuki (1978), Pramono (1999), di dasarkan pada 

asumsi awal bahwa sekolah dapat memainkan peran besar dalam mengubah 



 

 
 

struktur sosial sebuah masyarakat.33Hal ini tidak berarti bahwa sekolah satu-

satunya lembaga sosial yang dapat menjadi wahana atau alat bagi perubahan sosial 

dari masyarakat . Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dimaknai hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Guru-guru dapat membantu siswanya mengonseptulisasi dan menumbuhkan 

aspirasi tentang struktur sosial alternative serta memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berubah. Definisi dan tujuan 

inilah yang akan dikembnagkan menjadi program pendidikan multikultural di 

sekolah-sekolah yang meiliki latar beakang dan kebhineka-an sosio-historis, 

budaya, ekonomi dan psikologi. 

2) Pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia penting untuk 

dikembangkan. Hal ini mengingat factor kebhineka-an bangsa Indonesia dan 

factor-faktor yang lain menjadi pengalaman bangsa Indonesia. 

3) Terjadinya peristiwa disentegrasi sosial dan konflik ini, semakin perlu untuk di 

antisipasi secara tepat. Hal yang paling memungkinkan adalah melalui program 

pendidikan multikulturalisme 

4) Kesungguhan dalam merumuskan pendidikan multikulturalme dalam konteks 

Indonesia yang tepat semangat dan tepat tujuan. 

d. Tujuan Pendidikan Multikultural  
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Tujuan utama pendidikan  multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran 

dan pembelajaran kearah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi, 

tidak ada yang dikorbankan demi persatuan.34Untuk itu, kelompok-kelompok harus 

damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada 

tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran 

keanekaragaman , dan keunikan itu di hargai. Hal ini berarti harus ada perubahan 

sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa 

berada diantara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, mereka harus belajar satu 

sama lain berinteraksi, dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan 

diantara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Perbedaan pada diri anak 

didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup 

penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, agama, jenis kelamin, 

kondisi ekonomi, daerah/ asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok 

umur, dan lain-lain (Baker,1994:11).  

Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa : 

a) Memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat. 

b) Menghormati dan mengapresiasi ke bhineka-an budaya dan sosio-histori 

etnik. 

c) Menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka. 

                                                             
34Ibid, h. 199. 



 

 
 

d) Memahami factor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang 

menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan ketersaingan etnik. 

e) Meningkatkan kemampuan menganalisisn secara kritis masalah-masalah rutin 

dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah visi tentang masyarakat 

yang lebih baik, adil, dan bebas.  

f) Mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang. 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan dari latar  belakang dan rumusan masalah diatas, maka kerangka 

pikir dalam penelitian ini yaitu kurangnya bahan ajar pembelajaran PAI pada materi 

toleransi. Sehingga guru hanya menggunakan buku paket dalam pembelajaran yang 

berlangsung.Dan bahan ajar yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran 

yaitu bahan ajar PAI berbasis multikultural.Yang dapat berfungsi sebagai bahan 

pendamping siswa dalam belajar materi tersebut. 

Dan untuk lebih mendukung siswa bahan ajar yang dibuat akan berorientasi 

pada multikultural atau keragaman yang mana fungsinya yaitu dapat mengembangkan 

pola fikir peserta didik untuk dapat bersikap lebih toleransi, tidak hanya toleransi 

terhadap lain agama tapi juga suku dan budaya yang beragam. Kerangka berpikir 

dalam penelitian pengembangan bahan ajar PAI  berbasis multikultural pada materi 

toleransi ini disajikan sebagai berikut : 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Guru hanya menggunakan buku paket dalam 
pembelajaran 

b) Masih kurangnya bahan ajar sebagai buku 
pendamping dalam pembelajaran 

c) Kurangnya bahan ajar  yang berbasis multikultural 

 

Pengembangan bahan ajar PAI berbasis multikultural 

a) Bahan ajar PAI berbasis multikultural materi toleransi 
layak   digunakan dalam pembelajaran 

b) Sikap toleransi peserta didik semakin meningkat 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Secaraumum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. karena focus penelitian yang 

digunakan adalah untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan  bahan ajar 

maka penelitia menggunakan peneliaan jenis R&D (research & development) 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research 

And Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produduk tertentu, dan menguji keaktifan produk tersebut.35Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan 

dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat 

luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut.Dengan 

demikian laporan penelitian yang dibuat harus selalu dilampiri dengan produk yang 

dihasilkan berikut spesifikasi dan penjelasannya.Lampiran berupa produk yang 

dihasilkan tersebut. 

 

 

                                                             
35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan 

R&D(Bandung : Alfabeta, 2015) h.297. 



 

 
 

B. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ditunjukan pada gambar 1.1 

berikut: 36 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1  

Prosedur Penggunaan Metode Research And Development (R&D). 

1. Potensi Dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.37dalam 

bidang pendidikan ini kita memiliki peserta didik yang multikultural. Peserta didik 

yang multikultural ini dapat di manfaatkan untuk dapat menumbuhkan sikap 

toleransi antar peserta didik yang memilki perbedaan budaya.Berdasarkan 

                                                             
36Ibid, h. 298. 
37Ibid. 
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permasalahan tesebut maka kita dapat mengembangkan bahan ajar PAI berbasis 

multikultural sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekolah tersebut. 

2. Mengumpulkan Informasi  

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka selanju 

tnya perlu dikumpukan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

untuk perencanaan produk tertentu yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Dengan mengumpulkan informasi maka peneliti akan mendapatkan masalah yang 

menyebabkan terjadinya ketidakbersamaan karna perbedaan sosial ataupun 

budaya, dengan ini  kemudian peneliti dapat membuat rancangan untuk 

mengembangkan bahan ajar sehingga peserta didik dapat menerima adanya 

perbedaan tanpa bergaul hanya dengan kelompoknya saja.  

3. Desain Produk  

Desaian produk ialah melakukan sebuah rancangan baru untuk produk yang 

akan dikembangakan.38 Rancangan pengembangan bahan ajar  pada materi 

toleransi baru ini dibuat berdasarkan penilaian terhadap materi toleransi yang 

lama. Sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap materi tersebut . 

Produk yang dihasilakan dapat berupa gambar, bagan ataupun uraian ringkas 

sehingga akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya. Kefektivitasan 

                                                             
38Ibid, h.300. 



 

 
 

pengembangan bahan ajar ini bisa diukur dari mudah emngimplementasikan, 

suasana belajar menjadi kondusif dan kebersamaan mereka semakin membaik. 

4. Validasi Desain  

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini pengembangan bahan ajar berbasis multikultural secara 

rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, 

karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, 

belum fakta lapangan.Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang 

dirancang tersebut. 39 

5. Perbaikan Desain  

Setelah desain produk , di validasi oleh pakar atau tenaga ahli , maka akan 

dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutny dicoba untuk  

memperbaiki produk tersebut.  

6. Uji coba produk  

Dalam bidang pendidikan desain produk dapat langsung 

diimplementasikan.Dan produk dapat diuji setelah di validasi dan revisi.Untuk 

melakukan uji coba dapat dilakukan pada kelompok yang terbatas.Pengujian 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah pengembangan 

bahan ajar tersebut lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan materi yang 

                                                             
39Ibid, h. 302. 



 

 
 

lama.dan ketika produk sudah berhasil dapat menjadi materi yang mampu 

mengembangkan pesert didik agar dapat menerima perbedaan maka produk ini 

dapat digunakan dalam pendidikan. 

7. revisi produk  

langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih 

luas dari uji lapangan yang pertama. penyempurnaan produk dari hasil uji 

lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, 

karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya 

kelompok kontrol. desain yang digunakan adalah pretest dan posttest. selain 

perbaikan yang bersifat internal. penyempurnaan produk ini didasarkan pada 

evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

8. uji coba pemakaian  

langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar : 1) melakukan 

uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk; 2)uji efektivitas dan 

adabtabilitas desaian melibatkan para calon pemakai produk; 3)  hasil uji 

lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi 

substansi maupun metodologi. 

9. revisi produk 

langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. 

penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akurat produk yang 



 

 
 

akan dikembangkan. pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang 

tingkat evektifitasnya dapat dipertangging jawabkan. hasil penyempurnaan 

produk akhir memiliki nilai “ generalisasi” yang dapat diandalkan. 

10. produksi masal  

berdasarkan tahapan dan penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall, Penelitian dapat dilakukan dengan melakukan penyederhanaan 

dan pembatasan menjadi tujuh tahapan dikarenakan dengan memperkirakan 

dana, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti. tahap penelitian dan 

pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

tahap penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1) studi pendahuluan  

a) mengidentifikasi potensi dan masalah, dimana hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan 

dibuat 

b) melakukan tinjaun terhadap kompetensi inti (KI) dan kompetensi 

dasar (KD) untuk menentukan indicator – indicator yang hendak 

dicapai. 

c) melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi. adapun materi 

yang akan dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah toleransi 

2) tahap perencanaan penelitian  

a) menyiapkan materi toleransi dari sumber yang relevan 



 

 
 

b) merumuskan indikator yang akan dicapai berdasarkan kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang sesuai dengan materi yang 

digunakan dalam penelitian. 

3) tahap pengmbangan produk 

a) menyiapkan materi toleransi dari berbagai sumber yang relevan  

b) mengaitkan materi toleransi dengan pendidikan multikultural  

c) mendesain buku modul  

d) mencetak buku modul 

4) tahap validasi dan uji coba terbatas  

a) pembuatan kisi-kisi instrument penelitian. dalam pembuatan kisi-kisi 

instrument penelitian, criteria penelitian disesuaikan dengan kategori 

masing-masing penilaian seperti ahli materi dan ahli media. 

b) pembuatan instrument penelitian. instrument penelitan yang akan 

digunakan lembar validasi untuk penelitian para ahli. lembar validasi 

ini digunakan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

modul PAI berbasis multikultural berdasarkan penilaian ahli materi 

dan ahli media 

c) validasi oleh ahli materi dan ahli media 

5) revisi hasil uji lapangan terbatas  

a) perbaikan atau revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan terbatas 

dari penilaian ahli materi dan ahli media. revisi produk tahap 1 ini 



 

 
 

dapat dilkakukan secara berulang-ulang sampai produk benar-benar 

dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran  

b) hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk buku modul 

berbasis multikultural yang telah dinyatakan layak oleh ahli materi 

dan ahli media. 

6) uji produk secara lebih luas  

a) penggunaan produk dalam proses pembelajaran PAI 

b) pengisian angket atau kuesioner terhadap respon guru dan 

peserta didik mengenai produk buku modul PAI berbasil 

multikultural 

7) revisi hasil uji lapangan lebih luas  

a) perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi 

tahap II 

b) hasil akhir produk media pembelajaran PAI berbasis multikultural 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket atau kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui.40Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun 

                                                             
40Ibid, H. 142  



 

 
 

instrumen.Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrument yang 

dipakai adalah angket atau kuesioner. 

2. Interviu ( interview) 

Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara ( interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviwer). Interviu digunakan oleh 

peneliti untuk melihat keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang 

variable latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap  

sesuatu.  

3. Observasi  

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, 

yakni memperhatiakan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian 

psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasia adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta 

yang akan dijadikan sebagai penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

video proses pembelajaran yang berlangsung yang bertujuan untuk data analisis 

kebutuhan serta dokumentasi saat berlangsungnya uji coba produk.  

  



 

 
 

D. ANALISIS DATA 

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Angket 

a. Angket Kebutuhan  

Angket tentang kebutuhan pengembangan produk bahan ajar PAI berbasis 

multikultural kelas XI  SMA dianalisis menggunaakan data deskriptif  kualitatif 

dengan penyajian data melalui pernyataan yang sesuai dengan aslinya pada 

kenyataan tanpa adanya perhitungan angka.  

b. Angket Validasi  

Penelitian ini dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi oleh riduwan.41untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti table berikut.  

Table 3.1 skala likert 

No Analisis Kuantitatif  Skor 

1 Sangat baik 4 

2 Baik 3 

                                                             
41 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 39. 



 

 
 

3 Kurang 2 

4 Sangat kurang  1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat baiak, 

baik, kurang, sangat kurang yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke 

posisi yang sangat  positif. Tingkat pengukuran skala dalam penelitian ini 

menggunakan interval.Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden 

dapat menunjukan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang 

diajukan oleh kuesioner.Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam 

metode skala likert yaitu kesalahan keselahan kecenderungan menengah. 

Data interval tersebut dapat dianalisis  dengan menghitung persentase 

jawaban angket pada tiap item dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ps =
�
� X 100 % 

Keterangan : 

Ps = Persentase 

S = Jumlah Jawaban Responden Dalam 1 Item  

N = Jumlah Nilai Ideal  



 

 
 

 Selanjutnya untuk menghitung nilai skor rata- rata persentase angket 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

P= ∑�
�

 

Keterangan : 

P  = Persentase Rata-Rata 

∑p = Jumlah Persentase  

n  = Jumlah Item Pada Angket  

selanjutnya persentase kelayakan yang didapatkan kemudian 

diiterprestasikan ke dalam kategori kelayakan berdasarkan table berikut:  

Tabel 3.2 

Criteria Kelayakan 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 



 

 
 

Bahan ajar PAI  berbasis multikultural pada materi toleransi dinyatakan 

layak secara teoritis apabila persentase kelayakannya adalah  ≥ 51%. 

 

c. Angket Tanggapan Peserta Didik Setelah Dilakukan Uji Coba Produk 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru dan peserta didik  terhadap bahan ajar pai berbasis multikultural 

yang dikembangkan. Angket tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi 

terbuka.Urutan penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas 

responden, petunjuk pengisian, dan item pertanyaan.Angket tanggapan bersifat 

kuantitatif data dapat diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan 

skala likert sebagai skala pengukuran.Skala ini disusun dalam bentuk suatu 

pernyataan dan diikuti dengan empat tanggapan. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

seperti tabel 3.1. Selanjutnya data intervalnya dapat dianalisis dengan 

menghitung persentase jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban  dari 

responden dengan rumusan berikut: 

Ps= �
�
 x 100 % 

keterangan : 

Ps  = Persentase 



 

 
 

S  = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

N  = Jumlah nilai ideal dalam item 

Persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diinterprestasikan 

kedalam kategori berdasarkan tabel 3.2 pada sub materi toleransi dinyatakan 

layak secara teoritis apabila persentase kelayakan adalah ≥ 51%. 

 

 

  



 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL 

Analisis Produk Yang Akan Dikembangkan 

Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam kelas XII SMAN 1 Negeri Agung Kab Way Kanan dan 

observasi terhadap beberapa bahan ajaran yang dipakai dan observasi adalah sebagai berikut: 

Bahan ajar yang dipakai di sekolah menggunakan buku cetak, lembar kerja siswa (LKS) dan 

buku ajar, namun buku ajar  yang digunakan belum berbasis multikulturalsecara luas. 

Buku ajar yang dikembangkan adalah materi toleransi dan etos kerja  

Produk yang dihasilkan dapat membantu guru  PAIdan peserta didik dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

Mengembangkan Produk Awal 

Dalam proses pengembangan produk ini, peneliti mengumpulkan informasi berupa teori 

pendukung untuk produk yang akan dibuat. Peneliti mengumpulkan beberapa bahan ajar 

yang digunakan di sekolah baik berupa buku cetak, lebar kerja siswa (LKS), dan modul yang 

akan dikembangkan. Dalam proses ini, peneliti tidak serta merta merubah isi materi yang ada. 

Namun memberikan tambahan materi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan 

multikultural.kemudian di desain lebih menarik dengan memperhatikan standar kelayakan isi, 

standar kelayakan penyajian, dan standar kelayakan kebahasaan. 

Standar Kelayakan Isi 

Standar kelayakan isi terdiri dari kesesuaian materi dengan standar kompetensi  dan 

kompetensi dasar, keakuratan materi, kemuktakhiran teori, mendorong keingintahuan peserta 

didik, serta pengayaan. Kompetensi dasar pada materi ini adalah Membaca Q.S Al-Baqarah 



 

 
 

Ayat 213 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Menjelaskan Arti Q.S Al-Baqarah Ayat 213 Dan Q.S 

Al-Hujurat Ayat 12, Membiasakan Hidup Damai Dan Rukun Dengan Adanya Perbedaan, 

Membaca Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat 

Ayat 13, Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan 

Q.S Al-Hujurat Ayat 13, Membiasakan Perilaku Toleransi Seperti Terkandung Dalam Q.S 

Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13, 

Membaca Q.S Al-Mujadillah:11, Q.S Al-Jumuah 9-10, Dan Q.S Al-Qhashash :7, 

Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-

Hujurat Ayat, Membiasakan Perilaku Beretos Kerja Seperti Yang Terkandung Dalam Q.S Al-

Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat. KI dan KD 

tersebut yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan Buku Ajar. 

 

Kelayakan Penyajian Buku Ajar  

Buku ajar  yang dikembangkan berupa buku ajar PAI berbasis multikultural dengan 

kurikulum KTSP sebagai buku ajar  yang disajikan dengan memperhatiakan teknik 

penyajian yaitu sistematika penyajian buku ajar, peta konsep, SK, KD, kegiatan 

siswa, tahap membaca, memahami,  dan menjelaskan materi serta kesesuaian 

karakteristik mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini: 
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ar 4.1 Pendalaman Materi Awal PAI Berbasis Multikultural Materi Toleransi 

 

Informasi diatas merupakan informasi awal pendalaman materi untuk mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari dalam buku ajar PAI 

berbasis multikultural.Disajikan contoh tabel yang berisisikan pulau dan suku yang ada di 

Indonesia.Nama–nama pulau dan suku tersebut dimaksudkan agar peserta didik lebih 

mudah memahami materi memahami pulau dan suku-suku yang ada di Indonesia. 

1. Validasi Ahli 

Dalam tahap ini, peneliti mengadakan validasi uji kelayakan buku ajar 

terhadap beberapa ahli, yaitu  yang terdiri dari dosen PAI Drs.Imam Syafei M.Ag, 

No Nama Pulau Nama Suku 
1 Pulau Sumatra  Suku Abung, Aceh, Alas, Anabas, Bengkulu, Benua, Biliton, 

Karo; 

 Suku Aneuk Jame, Angkola, Bangka, Banyak, Batak, Batu 

 Medan, Melayu, Minang Kabau, Palembang, Nias 

 Simalungun, Toba, Ulu Dan Utan 

2 Pulau Jawa  Suku Badui, Banten 

 Bawean, Betawi, Jawa 

 Kangean, Karimun, Madura, Sapudi,  

 Sunda, Tampus Dan Tengger 

3 Pulau 
Kalimantan  

 Suku Adang, Aput, Bahau, Banjarmasin, Basap, Batang Lupar, 

 Batu Blah, Biaju, Biasanya, Boh, Bukar, Bukit, 

 Bukitan, Busang, Desa, Iban, Kadayang, Kahayan, 

 Kalabit, Kanowit, Katingan, Kayan, Kelai, Kenya, Kinjing, 

 Klamantan, Kota Warinhin, Lan Dayak, Lawangan, Lisum, 

 Long Glat, Long Kaput, Long Wai, Lundu, Lukat, Manyan, 

Manyukei, Milabuh, Melanau, 

 Melayu, Mualang, Murik, Murung, Murut, Ngayu, Ot Dunum 

Ngayu, Ot 



 

 
 

Ibu Dra. Uswatun Hasanah dan  Ibu Nun Lestari, S.Pd guru PAI SMAN 1 Negeri 

Agungsebagai ahli materi IbuDr. Umi Hijriyah, M.Pd, Ibu Sri Latifah M.Pd dan 

Bapak Angga Saputra, S.Pd guruSMAN1 Negeri Agung Kab. Way Kanan, sebagai 

ahli media.Kegiatan ini dilakukan untuk mereview produk awal serta memberikan 

masukan untuk perbaikan.Berikut deskripsi hasil validasi ahli materi dan ahli 

media. 

a. Validasi Oleh Ahli Materi  

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan angket 

validasi untuk ahli materi.Validasi ahli materi dilakukan untuk mengisi lembar 

angket penilaian dan memberikan kritik serta saran pada buku ajar yang telah 

dibuat oleh peneliti sehingga buku ajar bisa lebih baik lagi setelah mendapatkan 

saran dari para ahlimateri tersebut.pada masing-masing aspek penilaian yang 

terdiri dari beberapa pernyataan yang berkaitan dengan isi materi buku ajar yang 

akan dikembangkan oleh peneliti, seluruhnya diisi oleh tiga orang ahli materi yaitu 

bapak Dr. Imam Syafei, M.Pd sebagai ahli materi pertama, Dra. Uswatun 

Hasanah, M.Pd.I sebagai ahli materi kedua, dan Ibu Nun Lestari S.Pd sebagai ahli 

materi ketiga penilaian dari ketiga ahli materi pada produk disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabulasi uji ahli materi pada produk buku ajar PAI berbasis multikultural 

1) Validasi Ahli Materi Pertama  Oleh Bapak Dr. Imam Syafei, M.Pd 

Tabel 4.1 



 

 
 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pertama Produk Buku Ajar PAI Berbasis 
Multikultural 

 

No Aspek  Skor  Presentase  Kriteria  

 

1 

Materi yang dipaparkan sesuai 

dengan materi toleransi 

 

4 

 

100% 

 

Sangat baik 

 

 

2 

Penulisan ayat al-quran sudah 

benar pada materi toleransi 

 

4 

 

100% 

 

Sangat baik 

 

3 

Tedapat materi yang padat, 

ringkas, dan jelas 

 

3 

 

75% 

Baik  

 

4 

Konsep pada materi toleransi 

yang dijelaskan mudah dipahami 

 

4 

 

100% 

 

Sangat baik  

 

5 

Kebenaran konsep pada buku ajar 

toleransi 

 

3 

 

75% 

 

Baik  

No Aspek  Skor  Presentase  Kriteria  



 

 
 

 

6 

Kesesuaian materi dengan kisah 

teladan yang diberikan 

 

3 

 

75% 

 

Baik   

7 Kesesuaian gambar dengan materi 3 75% Baik 

 

8 

Ketepatan ayat-alquran dengan 

materi toleransi 

 

3 

 

75% 

 

Baik  

 

9 

Kejelasan petunjuk pengerjaan 

evaluasi 

 

3 

 

75% 

 

Baik  

 

10 

Penyajian materi yang mendorong 

siswa ingin tahu 

4  

100% 

 

Baik  

 

11 

 

Penyajian materi yang menarik 

 

4 

 

100% 

 

Sangat baik 

 

12 

Materi dalam buku ajar 

memudahkan siswa untuk 

menambah pengetahuan 

 

4 

 

100% 

 

Sangat baik 

 Jumlah total 42 

 Skor maksimum 48 



 

 
 

 Persentase 87,5 % 

 Criteria Sangat baik 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli materi pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural pada tabel 4.1. Pada aspek ini diperoleh skor 39 dari skor maksimal 44 dengan 

persentase 88% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Namun meski demikian tetap ada 

perbaikan dalam materi yaitu dengan menambahkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan 

dengan toleransi. Hasil tersebut adalah penilaian produk pada ahli materi pertama . 

Kemudian dilanjutkan dengan ahli materi kedua oleh Ibu Dra.Uswatun  Hasanah, M.Pd.I 

dengan hasil sebagai berikut: 

2) Validasi Ahli Materi Kedua Oleh Ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I 

Tabel 4.2 

Tabulasi Uji Ahli Materi Kedua  Produk Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural 

 

No Aspek Skor Presentase Kriteria 

1 Materi yang 

dipaparkansesuaidenganmateritoler

ansi 

4 100% Sangat baik 

3 Terdapatmateri yang padat, ringkas, 

danjelas 

4 100% baik 

4 Konseppadamateritoleransi yang 3 75% Baik 



 

 
 

dijelaskanmudahdipahami 

5 Kebenarankonseppadabuku ajar 

toleransi 

3 75% baik 

6 Kesesuaianmateridengankisahtelada

nyang diberikan 

3 75% Baik  

7 Kesesuiangambardenganmateri 4 100% Sangat baik 

No Aspek Skor Presentase Kriteria 

8 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateri multikultural 

4 100% Sangat baik 

9 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateritoleransi 

perbedaan agama  

4 100% Sangat baik 

10 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateritoleransi 

perbedaan suku bangsa 

4 100% Sangat baik 

11 Ketepatanayatal-qurandenganmateri 

etos kerja 

4 100% Sangat baik 

12 Ketepatan hadis denganmateri 

multikultural, toleransi dan etos 

kerja 

3 75% Baik 



 

 
 

13 Kejelasanpetunjukpengerjaanevalua

si 

4 100% Sangat baik 

14 Penyajianmateri yang mendorong 

rasa ingintahu 

4 100% Sangat baik 

15 Penyajianmateri yang menarik 4 100% Sangat baik 

16 Materidalambuku ajar 

memudahkansiswauntukmenambah

pengetahuan 

3 75% baik 

Jumlah total 55 

Skor maksimum 60 

Persentase rata-rata 91,6 

Criteria Sangat baik  

 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli materi  kedua pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural tabel (4.1). Pada aspek ini diperoleh skor 55 dari skor maksimal 60 dengan 

persentase 91,6% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Namun tetap ada sedikit 

perbaikan yaitu materi agar konsisten atau isi materi setiap judulnya memiliki sistematika 

yang sama. dari hasil tabulasi ini menyatakan bahwa saran dan kritik dan sarn yang 

diberiakn oleh ahli materi sangat berpengaruh dengan kualitas materi buku ajar. 

3) Validasi Ahli Materi Ketiga Oleh Ibu Nun Lestari  S.Pd.I 



 

 
 

Tabel 4.3 

Tabulasi Uji Ahli Materi Ketiga Produk Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural 
 

No Aspek  Skor Presentase Kriteria 

1 Materi yang 

dipaparkansesuaidenganmateritoler

ansi 

4 100% Sangat baik 

3 Terdapatmateri yang padat, ringkas, 

danjelas 

4 100% Sangat baik  

4 Konseppadamateritoleransi yang 

dijelaskanmudahdipahami 

3 75% Baik  

5 Kebenarankonseppadabuku ajar 

toleransi 

4 100% Baik 

6 Kesesuaianmateridengankisahtelad

anyang diberikan 

4 100% Baik 

7 Kesesuiangambardenganmateri 3 75% Sangat baik 

 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateri multikultural 

4 100% Sangat baik 

8 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateritoleransi 

perbedaan agama  

4 100% Sangat baik 



 

 
 

9 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateritoleransi 

perbedaan suku bangsa 

4 100% Sangat baik 

10 KetepatanayatAl-

Qurandenganmateri etos kerja 

4 100% Sangat baik 

11 Ketepatan hadis denganmateri 

multikultural, toleransi dan etos 

kerja 

4 100% Sangat baik 

12 Kejelasanpetunjukpengerjaanevalua

si 

4 100% Sangat baik 

13 Penyajianmateri yang mendorong 

rasa ingintahu 

4 100% Sangat baik 

14 Penyajianmateri yang menarik 3 75% Baik 

15 Materidalambuku ajar 

memudahkansiswauntukmenambah

pengetahuan 

4 100% baik 

Jumlah total 57 

Skor maksimum 60 

Persentase rata-rata 95 % 



 

 
 

Criteria Sangat baik 

 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli materi  ketiga pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural tabel (4.3). Pada aspek ini diperoleh skor 57 dari skor maksimal 60 dengan 

persentase 95% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Namun tetap ada sedikit 

perbaikan yaitu agar ukuran  ayatAl-Quran diperbesar agar lebih mudah untuk dibaca. 

Dari hasil tabulasi ini menyatakan bahwa saran dan kritik yang diberikan oleh ahli materi 

sangat berpengaruh dengan kualitas materi buku ajar. 

Dari ketiga ahli materi diatas maka di dapatkan hasil persentase seperti tabel 

dibawah ini  : 

  



 

 
 

  



 

 
 

Tabel 4.4 
Hasil Persentase Dari 3 Ahli Materi Pada Pengembangan Buku Ajar Pai 

Berbasis Multikultural kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab, Way Kanan 
 
 

No Ahli Materi Persentase Kriteria 

1 Ahli Materi 1 87,5% Sangat baik 

2 Ahli Materi II 91,6% Sangat baik 

3 Ahli Materi III 95% Sangat baik 

Persentase Rata-Rata 91, 3% Sangat baik 

 

b. Validasi Oleh Ahli Media  

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan angket validasi 

untuk ahli media. Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian 

pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari beberapa pernyataan seluruhnya 

diisi oleh dua orang ahli materi yaitu  Ibu Dr. Umi Hijriyah M.Pd sebagai ahli materi 

pertama,Ibu Sri Latifah M.Pd. sebagai ahli media kedua dan bapak Angga Saputra S.Pd 

sebagai ahli media ketiga, penilaian dari ketiga ahli media  pada produk buku ajar 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

1) Ahli Media Pertama  Ibu Dr. Umi Hijriyah M.Pd 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabel 4.5 

Tabulasi Uji Ahli media Pertama Produk Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural 

No Aspek  Skor Persentase Kriteria 

1 Kesesuaian format kertas dengan tata 

letak layout 

3 75 % Baik 

2 Penulisan pada buku ajar sudah 

memenuhi criteria penulisan yang 

benar sesuai EYD 

4 100 % Sangat 

baik 

3 Terdapat gambar yang menarik pada 

buku ajar sesuai dengan materi 

4 100% Sangat 

baik 

4 Penampilan sampul / cover produk 4 100% Sangat 

baik 

5 Ketepatan penggunann variasi 

bentuk huruf  

4 100% Sangat 

baik 

6 Kesesuaian kalimat yang digunakan 

dengan kaidah bahasa yang baik dan 

benar  

3 75 % Baik 

7 Penggunaan kalimat yang 4 100 % Sangat 



 

 
 

komunikatif baik 

8 Kekonsistenan jenis huruf 4 100 % Sangat 

baik 

9 Kekonsistenan ukuran huruf  3 75 % baik 

10 Kejelasan cetakan  4 100% Sangat 

baik 

11 Kualitas penjilidan  4 100% Sangat  

baik 

Jumlah total 41 

Skor maksimum 44 

Persentase 1025: 11= 93 % 

Keterangan  Sangat baik  

 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli materi  kedua pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural tabel (4.4). Pada aspek ini diperoleh skor 41 dari skor maksimal  dengan 

persentase 93% dinyatakan dalam kriteria Sangat layak. dengan hasil tabulasi tersebut ahli 

media pertama memberikan saran untuk menambahkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi serta jenis huruf dan ukuran font sebaiknya diperbaiki dan dipilih secara 

tepat agar lebih menarik untuk dibaca oleh peserta didik. 



 

 
 

2) Ahli Media Ibu Sri Latifah M.Pd 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Tabulasi Uji Ahli Media kedua  Produk Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural 

 

No Aspek  Skor Persentase Kriteria  

1 Kesesuaian format kertas dengan 

tata letak layout 

3 75 % Baik 

2 Penulisan pada buku ajar sudah 

memenuhi criteria penulisan yang 

benar sesuai EYD 

4 100 % Sangat baik 

3 Terdapat gambar yang menarik 

pada buku ajar sesuai dengan 

materi 

3 75 % Baik 



 

 
 

4 Penampilan sampul / cover 

produk 

3 75 % baik 

5 Ketepatan penggunann variasi 

bentuk huruf  

3 75 % Baik 

6 Kesesuaian kalimat yang 

digunakan dengan kaidah bahasa 

yang baik dan benar  

3 75 % baik 

7 Penggunaan kalimat yang 

komunikatif 

4 100 % Sangat baik 

8 Kekonsistenan jenis huruf 3 75 % Baik 

9 Kekinsistenan ukuran huruf  4 100 % Sangat baik 

10 Kejelasan cetakan  4 100% Sangat baik 

11 Kualitas penjilidan  4 100% Kurang baik 

Jumlah total 38 

Skor maksimum 44 

Persentase 950:11= 86 % 

Keterangan  Sangat baik 

 

 



 

 
 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli media   kedua pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural tabel ( 4.5). Pada aspek ini diperoleh skor 38 dari skor maksimal 44 dengan 

persentase 86% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Namun tetap ada sedikit 

perbaikan yaitu materi agar tulisan arab lebih dibesarkan ukuran size nya agar lebih 

mudah untuk dibaca. dari hasil tabulasi ini menyatakan bahwa saran dan kritik dan sarn 

yang diberikan oleh ahli materi sangat berpengaruh dengan kualitas gambar / media buku 

ajar. 

 

 

 

3) Ahli Media Ketiga Bapak Angga Saputra, S.Pd 

 
 
 

Tabel 4.7 
Tabulasi Uji Ahli Media kedua  Produk Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural 
 

No Aspek Skor Persentase Kriteria 

1 Kesesuaian format kertas dengan 

tata letak layout 

4 100% Baik 

2 Penulisan pada buku ajar sudah 

memenuhi criteria penulisan yang 

benar sesuai EYD 

4 100 % Sangat baik 

3 Terdapat gambar yang menarik 3 75 % Sangat baik 



 

 
 

pada buku ajar sesuai dengan 

materi 

4 Penampilan sampul / cover produk 3 75% Baik 

5 Ketepatan penggunann variasi 

bentuk huruf  

4 100% Baik 

6 Kesesuaian kalimat yang digunakan 

dengan kaidah bahasa yang baik 

dan benar  

3 75 % Sangat baik  

7 Penggunaan kalimat yang 

komunikatif 

4 100 % Sangat baik 

8 Kekonsistenan jenis huruf 4 100 % Sangat baik 

9 Kekinsistenan ukuran huruf  4 100 % Baik 

10 Kejelasan cetakan  4 100% Sangat baik 

11 Kualitas penjilidan  3 75% Kurang baik 

Jumlah total 40 

Skor maksimum 44 

Persentase 90,9% 

Keterangan  Sangat baik 



 

 
 

Berdasarkan hasil tabulasi ahli media ketiga pada produk buku ajar PAI berbasis 

multikultural tabel (4.6).Pada aspek ini diperoleh skor 40 dari skor maksimal 44 dengan 

persentase 90,9% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Namun tetap ada sedikit 

perbaikan yaitu materi agar tulisan arab lebih dibesarkan ukuran size nya agar lebih 

mudah untuk dibaca. dari hasil tabulasi ini menyatakan bahwa saran dan kritik yang 

diberikan oleh ahli materi sangat berpengaruh dengan kualitas gambar / media buku ajar. 

Dari ketiga ahli materi diatas maka di dapatkan hasil persentase seperti tabel 

dibawah ini  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8 
Hasil Persentase Dari 3 Ahli Media Pada Pengembangan Buku Ajar Pai 

Berbasis Multikultural kelas XII SMAN I Negeri Agung Kab, Way Kanan 
 

No Ahli Materi Persentase Kriteria 

1 Ahli Materi 1 93  % Sangat Baik 

2 Ahli Materi II 86  % Sangat Baik 

3 Ahli Materi III 90.9  % Sangat Baik 

Persentase Rata-Rata 89,9 % Sangat Baik  

 



 

 
 

4) Revisi Produk 

Proses revisi disesuaikan dengan hasil validasi ahli. Hasil validasi diatas ada 

beberapa poin yang belum sesuai dengan indikator, yaitu: setiap ahli memberikan kritik 

dan sarannya untuk setiap poin diatas yang belum memenuhi indikator sehingga setelah 

dilakukan revisi, maka tidak dilakukan uji validasi kembali. buku ajar yang telah direvisi 

adalah buku ajar  yang sudah selesai untuk digunakan dalam proses pembelajaran sebagai 

buku ajar. Kritik dan saran para ahli dijadikan acuan untuk merevisi bahan ajar yang telah 

dibuat peneliti. Berikut adalah revisi produk berdasrkan saran ahli materi dan ahli media: 

a. Ahli Materi 1 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti kepada ahli 

materi 1 yaitu Dr. Imam Syafei M.Ag menilai bahwa buku ajar PAI berbasis multikultural 

kurikulum KTSP materi toleransi dan etos kerja.buku ajar yang dikembangkan masih 

harus diperbaiki, untuk lebih memahami materi inti dan menambahkan gambar beserta 

ayat-ayat dalam materi yang lebih dipahami anak didik yaitu sebagai berikut: 

1. Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Multikultural 

1) Surah Al-Baqarah Ayat :213 

a) Membaca Surah Al-Baqarah Ayat 213 

Bacalah surat Al-Baqarah ayat 213 berikut dengan benar! Perhatikan 

makhraj dan artinya! 

ٗ� َ�ِٰ�َ�ٗة َ��ََ�َ�  ٱ���ُس  َ�نَ  ��
ُ أُ �َ�َل َ�َ�ُ�ُ�  �َ  ۧٱ���ِّ�ِ  ٱ��

َ َوأَ
ِ�َ� َوُ��ِ�رِ�� ِ�َّ��ُ



 

 
 

ِ  ٱ�ِۡ�َ�َٰ�  ْ �ِ�َ��  ٱ���ِس ِ�َۡ�ُ�َ� َ�ۡ�َ  �ۡ�َ�ِّ � �ِ��ِ  ٱۡ�َ��ََ� �ِ��ِ� َوَ��  ٱۡ�َ��َُ��ا

ِ��َ إِ��  ُ َ�ۡ��َۢ� �َ�َۡ�ُ�ۡ�ۖ َ�َ�َ�ى  ٱۡ�َّ�َِ�ُٰ�  ۡ�ُ��ُ أُو�ُ�هُ ِ�ۢ� َ�ۡ�ِ� َ�� َ��ٓءَ  ٱ�� ِ��َ  ٱ��  ٱ��

ْ َءاَ��ُ�اْ �َِ��  ُ وَ  ۦۗ �ِ�ِۡذ�ِ�ِ ۡ�َ�ِّ ٱ�ِ��ِ ِ�َ�  ٱۡ�َ��َُ��ا َ�ۡ�ِ�ي َ�� �ََ��ُٓء إَِ�ٰ ِ�َ�ٰٖط  ٱ��

 �ٍ�ِ�َ��ۡ ���   

Artinya:  Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka 

Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan 

bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia 

tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu 

melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah 

datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara 

mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman 

kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-

Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada 

jalan yang lurus. 

 

 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Ayat Dan Gambar Setelah Perbaikan 

b. Ahli Materi II 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti kepada ahli 

materi II yaitu IbuDra.Uswatun Hasanah, M.Pd.I dosen PAI Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung menilai bahwa buku ajar PAI berbasis multikultural kurikulum 

KTSP pada materi toleransi dan etos kerja perlu diperbaiki dalam sistematika materi dan 

juga untuk menambahkan hadits tentang toleransi dan etos kerja.  Yaitu sebagai berikut: 



 

 
 

B. Ayat – Ayat Al-Quran Tentang Ajaran Toleransi  

1. Pengertian Toleransi  

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar 

kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya.sikap 

toleransi menghindari terjadinya deskriminasi sekalipun banyak terdapat 

kelompok masyarakat. contoh sikap toleransi secara umum antara lain: 

menghargai pendapat/ atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita serta 

saling tolong menolong untuk kemanusiaan tanpa memandang 

suku/ras/agama/kepercayaan. 

Toleransi berati membiarkan, menerima adanya perbedaan, baik untuk 

sementara maupun dalam waktu lama.toleransi menjadi hak setiap warga negara 

untuk diperlukan setara tanpa memperhitungkan lagi latar belakang agama, 

etnitas, ataupun sifat-sifat spesifik yang dimiliki seseorang. oleh karena itu 

sebagai warga negara yang baik maka kita harus dapat bersikap toleransi. 

Istilah toleransi mencakup banyak bidang.Salah saatunya adalah agama. 

Toleransi agama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai penganut 

agama lain diantarnya adalah : 

 a. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. 

 b. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alas an apapun. 

C. Tidak melarang ataupun menggangu umat agama lain untuk beribadah sesuai 

agama atau kepercayaannya. 



 

 
 

2. Ayat –ayat yang berkaitan dengan toleransi 

1) Surah Al-Kafirun 

a) Membaca Surah Al-Kafirun 

Bacalah surah al-kafirun ayat 1-6 berikut dengan benar ! Perhatikan 
makhraj hurufnya dan pelajari artinya 

 

 �ُۡ�  ��َ ��
َ
�  � ٱ�َۡ�ٰ�ُِ�ونَ َ��

ۡ�ُ�ُ� َ�� َ�ۡ�ُ�ُ�وَن  
ٓ أَ َ
��   

  �ُ�ُ�ۡ
�ُ�ۡ� َ�ٰ�ُِ�وَن َ��ٓ أَ

ٓ أَ َ
   �َو�

  �ۡ ����َ�َ � �� �ِٞ��َ ۠�َ�
َ
   �َوَ�ٓ �

ۡ�ُ�ُ�  َوَ�ٓ  
�ُ�ۡ� َ�ٰ�ُِ�وَن َ��ٓ أَ

   �أَ
   ��َُ�ۡ� دِ�ُ�ُ�ۡ� َوِ�َ دِ�ِ�  

  
 

 

Artinya:Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah.Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah,Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah.Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 



 

 
 

b) Arti Kata  

Ayat Terjemahan 

 �ُۡ� 
Katakanlah : 

 ��َ ��
َ
� ٱ�َۡ�ٰ�ُِ�ونَ َ��  

Hai orang-orang kafir 

ۡ��ُُ� َ�� َ�ۡ��ُُ�ونَ 
ٓ أَ َ

� 
Aku tidak akan menyembah 

 ۡ����َ��َ � �� �ِٞ��َ ۠�َ�
َ
 َوَ�ٓ �

Apa yang kamu sembah 

��ُۡ� َ�ٰ�ُِ�وَن َ��ٓ  َوَ�ٓ 
أَ

 ُ��ُ�ۡ
أَ
 

Dan kamu bukan penyembah 



 

Tuhan yang aku sembah 



 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah 

 Apa yang kamu sembah 



 

 
 

 



 

Untukmu agamamu 



 

 Dan untukkulah agamaku 

 

c) Pemahaman Ilmu Tajwid 

Lafal Hukum bacaan Cara membaca Sebabnya



 

Mad wajib muttasil ya 

ayyuha ( bunyi 

yang dibaca panjang 

5 harakat) 

Sebab hiuruf mad 

bertemu huruf hamzah 

dalam satu kata



 

Mad ‘arid lissukun Al- kafirun ( bunyi 

run dibaca panjang 

2,4 atau 6 harakat) 

Sebab ada huruf mad 

bertemu huruf mati 

(waqaf) dalam bacaan

 Ikhfa An-tum (huruf nun 

dibaca samar-samar) 

Sebab ada nun mati 

bertemu dengan huruf ta 

( salah satu huruf ikhfa)



 

Idgam bigunnah ‘abidum-ma 

(harakat dammah 

Sebab ada dammah 

tanwin bertemu huruf 



 

 
 

tanwin dibaca 

mendengung) 

mim 



 

Qalqalah kubra A’budde (huruf dal 

dibaca membalik 

serta lebih jelas) 

Sebab huruf dal dibaca 

waqaf 

 

d) Kandungan Dan Pengamalan Surah Al-Kafirun 

Surah Al-Kafirun termasuk dalam surah makkiyah, karena turun sebelum 

Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.Surah al-kafirun terdiri dari 6 ayat.Nama 

Al-Kafirun diambil dari salah satu kata yang terdapat dalam ayat pertama yang 

artinya “ orang-orang kafir”. Kandungan pokok surah al-kafirun ayat 1-6 adalah: 

1) Penegasan bahwa tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Saw. Dan 

umat islam berbeda tuhan yang disembah orang-orang kafir. Demikian juga 

cara peribadatan nabi Muhammad saw. Dan umat islam berbeda dengan 

cara peribadatan orang-orang kafir. 

2) Penolakan Nabi Muhammad Saw. Dan umat islam terhadap kaum kafir 

untuk mencampuradukan keimanan dan peribadatan yang diajarkan agama 

kaum kafir 

3) Diakuinya ajaran tasamuh (toleransi) dalam beragama, yaitu sikap umat 

Islam yang tidak memaksa kaum kafir untuk mengikuti peribadatan  Islam, 

dan begitupun sebaliknya. 



 

 
 

Kandungan surah Al-Kafirun tentang perilaku bertoleransi dapat diamalkan 

dengan cara: 

1) Bersikap tegas dan bijaksana menolak ajakan kaum non-islam untuk tukar 

menukar pengamalan dalam keimanan serta peribadatan atau keluar dari 

agama islam untuk mengikuti agama mereka 

2) Tidak mengganggu orang lain berbeda agama dan keyakinan kita dalam 

agama Islam tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk memeluk agama Islam 

3) Selalu bersikap hormat dan menghargai orang lain yang berbeda agama dan 

keyakinan sehingga tercipta kebersamaan dalam perbedaan 

4) Mengaggap orang lain sebagai saudara meskipun berbeda agama dan 

keyakinan sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian 

Dari surah Al-Kafirun kita dapat mempelajari tentang arti toleransi 

terhadap perbedaan agama, dengan adanya sikap toleransi dan kita laukukan 

dalam kehidupan sehari-hari maka akan kita dapatkan persatuan dan kerukunan 

antar agama. seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

   
  Gambar 2.1 

Toleransi Terhadap 
Perbedaan Agama 



 

 
 

     

 

 

Gambar 2.2 

Tempat Ibadah Enam 
Agama YangAda Diindonesia. 

 

Gambar diatas ialah tempat peribadah agama yang ada di Indonesia, yaitu 

Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu Dan Konguchu. Dan dari 

gambar tersebut dapat kita pahami bahwa dinegara kita memiliki lebih dari 

agama yang dianut masyarakatnya, sehingga kita harus dapat bersifat toleran agar 

tercipta kerukunan dalam kehidupan. 

Maka dari itu pembelajaran materi toleransi sangat penting agar kita dapat 

bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. 

bisa hidup rukun dan damai dengan adanya perbedaan yang ada, serta 

menjadikan perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat kita sebagai 

pembelajaran dan pengalaman untuk dapat bersikap lebih baik lagi dengan orang-

orang disekitar kita terutama dengan orang yang memiliki perbedaan keyakinan 

 

Gambar 4.2 Sistematika Dan Penambahan Gambar Setelah Perbaikan 



 

 
 

c. Ahli Materi III 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti kepada ahli 

materi ke 3 yaitu Ibu Nun Lestari S.Pd. menilai bahwa buku ajar PAI berbasis 

multikultural kurikulum KTSP materi toleransi dan etos kerja sudah baik namun untuk 

lebih menarik sebaiknya buku ajar dijilid. 

d. Ahli Media I 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti kepada ahli 

media 1 yaitu  Ibu Dr.Umi Hijriyah menilai bahwa buku ajar PAIberbasis multikultural 

dengan kurikulum KTSP pada materi toleransi dan buku ajar masih harus diperbaiki 

dengan beberapa saran, yaitu: kualitas gambar sebaiknya diperbaiki dan setiap gambar 

diberikan penjelasan,  jenis font sebaiknya menggunakan arial, kemudian size pada ayat 

al-quran dan hadits sebaiknya diperbesar akan lebih memudahkan untuk dibaca.yaitu 

sebagai berikut: 

d) Kandungan Dan Pengamalan Surah Al-Hujurat Ayat 13 

  

Gambar 2.3 

Kerukunana Antar Bangsa 

 

 

 

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal 



 

 
 

yang sama sebagai keturunan adam dan hawa yang tercipta dari tanah. Semua 

manusia sama dihadapan Allah. Manusia menjadi mulia bukan karna suku, warna 

kulit, ataupun jenis kelamin, melainkan karena ketaqwaannya.Kemudian, manusia 

dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan penciptaan semacam itu 

bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, dan bersombong- sombongan, 

melainkan agar saling mengenal untuk menumbuhkan rasa saling menghormati 

dan semangat saling tolong menolong. 

Pengamalan dari surat hujurat ayat 13 antara lain: 

1. Saling Menghormati Antar Sesame Manusia 

2. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah 

3. Saling Membantu Antar Sesama Manusia 

 

1. Hadits-Hadits Tentang Toleransi  

ُ َعْنھُ اَ نَّ َرُسْو هللا َصلَّي َعلَْیِھ َو َسلََّم قَا لَ  َخْیُر االَ ْصَحا ِب : اْبِن َعْمِر َر ِضَي اَهللاّ
اَ ْحَرَجھُ (ِعْنَد ا �ِ َخْیُر ھُْم لَِصا ِحبِِھ َو َخْیُر اْلِجْیَرا ِن ِعْنَد هللاِ َخْیُر ھُْم لَِجا ِر هِ 

َعِن َو َسِعْیُد ْبُن َمْنُصْو ِر  اَْحَمْد َو التَْر ِمِذُي َواْننُ  ِحبَّا َن َوالَحِكُم َواْلنَْیھَقِْي فِي الشُّ
ا ِر ِمُي َواْلبَُخا ِر يُّ فِى االءَدِب اْلُمْفَرِد َواَبُْن ُخَزْیَمةُ   َوالدَّ

Artinya : Dinarasikan Ibnu ‘Amr RA, sesungguhnya Rasululluah SAW bersabda, 
sebaik-baik sahabat di sisi allah adalah yang paling baik diantara mereka 
terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga disisi Allah adalah yang 
paling baik diantara mereka terhadap tetangganya.’’(Hr. Ahmad, Turmudzi, Ibnu 
Hibban, Hakim, Baihaqi Dalam Syu’abul Iman, Said Bin Manshur, Ad-Darimi, 



 

 
 

Bukhari Dalam Al-Adab Al-Mufrad, Dan Ibnu Khuzaimah) 

 

اِیَّا :َعن اَبِْي ھَُر ْیَر ةَ َر ِضَي ا هللاُ َعْنھُ َعِن ا لنَّبِيِّ َصلَّ هللاُ َعلَْیِھ وضَسلََّم قََل 
تََحسَُّسواَوالَتََحا َسُدْوا ُكْمَوالظَّنَّ فَاِء نَّ ا لظَّنَّ اَْكَذ ُب ا ْلَحِد ْیِث َوالَ 

)رواه البخا ر ى.(َوالَتََداَبَُرْواَوالَتَبَاَغُضْواوُكْونُْوا ِعبَا َد هللاِ اِءْخَوانًا   

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. dari nabi Muhammad SAW. 
Takutlah kalian terhadap prasangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk 
adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang 
lain, mendengki, membenci dan salin bermusuhan. Dan jadilah hamba yang 
saling bersaudara. (Shahih Bukhari, Kitab Adab, No 5604) 

Gambar 4.4 

Gambar-Gambar Beserta Size HurufSetelah Dilakukan Perbaikan 

 

e) Ahli Media II 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti kepada ahli 

media IIyaitu  Ibu Sri Latifah M,Pd menilai bahwa buku ajar PAI berbasis multikultural 

dengan kurikulum KTSP pada materi toleransi dan buku ajar masih harus diperbaiki 

dengan beberapa saran, yaitu:size font-font tertentu diperbesar, cover buku ajar sebaiknya 

di perbaiki dengan penambahan gambar yang lebih berkaitan dengan multikultural, 

contohnya seperti tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. 

 

Gambar 2.1 

Toleransi Terhadap 
Perbedaan Agama 

 



 

 
 

 

     

 

 

 

Gambar 2.2 

Tempat Ibadah  Enam 
Agama YangAda Diindonesia 

 

 

Gambar diatas ialah tempat peribadah agama yang ada di Indonesia, yaitu 

islam, Kristen protestan, katolik, budha, hindu dan konguchu. Dan dari gambar 

tersebut dapat kita pahami bahwa dinegara kita memiliki lebih dari agama yang 

dianut masyarakatnya, sehingga kita harus dapat bersifat toleran agar tercipta 

kerukunan dalam kehidupan. 

Maka dari itu pembelajaran materi toleransi sangat penting agar kita dapat 

bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. 

bisa hidup rukun dan damai dengan adanya perbedaan yang ada, serta 

menjadikan perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat kita sebagai 

pembelajaran dan pengalaman untuk dapat bersikap lebih baik lagi dengan 



 

 
 

orang-orang disekitar kita terutama dengan orang yang memiliki perbedaan 

keyakinan. 

Gambar 4.5 Penambahan Gambar-Gambar Setelah Perbaikan 

5) Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media telah selesai 

diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba lapangan yang terdiri dari 

10-20 peserta didik pada kelas XII DI SMAN 1 Negeri Agung Kab Way Kanan, uji coba 

lapangan ini dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk 

secara luas.Hasil uji coba buku ajar PAI berbasis multikultural  peserta didik dilakukan 

dengan 12 pertanyaan, untuk lebih jelasnya terdapat dilampiran.Peserta didik berpendapat 

bahwa buku ajar PAI berbasis multikultural menarik dan mudah untuk dipahami, selain itu 

buku ajar PAI berbasis multikultural memberiakn pengetahuan yang baru bagi mereka 

mengenai multikultural. Sehingga dari pendapat peserta didik tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa buku ajar PAIBerbasis Multikultural yang dikembangkan oleh peneliti 

mendapat respon positif dan dapat digunakan  peserta didik dalam pembelajaran 

PAIBerbasis Multikultural. Data hasil uji coba lapangan dapat dilihat pada tabel 4.5 yaitu 

dalam kategori baik sekali dengan nilai persentase 79,9%. 

Data hasil uji coba lapangan peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut: 

No Nama 
Siswa 

Kriteria Ket 

( %) Persentase 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Anggi 
adinat
a  

4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 37 

10
0 

75 75 50 50 75 75 10
0 

75 75 75 75 75 % 

2 burha
n 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 38 

75 75 75 75 75 100 75 75 100 75 75 75 79% 

3 Sinta 
ulan 
dari 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 38 

75 75 75 75 75 100 75 75 100 75 10
0 

50 79% 

4 Sukri 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 36 

75 75 75 75 75 75 75 10
0 

50 75 50 100 70,8
% 

5 Tia 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 38 

10
0 

75 50 75 100 75 75 10
0 

50 75 10
0 

75 79% 

6 Wahy
u  

3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 39 

75 100 75 75 75 100 75 10
0 

75 75 50 100 81% 

7 Saiful  3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 36 

75 75 75 75 75 100 75 75 50 75 75 75 70,8
% 

8 Dani. 
r 

4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 36 

10
0 

100 75 50 50 75 75 10
0 

75 75 50 75 70,8
% 

9 Sevia  3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 38 

75 100 50 10
0 

75 75 75 10
0 

75 75 75 75 79% 

10 Ita  3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 37 



 

 
 

  75 75 100 50 75 75 75 10
0 

75 75 75 75 75% 

11 Sandi
ka  

4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 39 

10
0 

75 75 75 100 50 75 10
0 

75 100 75 75 81% 

12 Gilan
g  

3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 36 

75 75 50 75 75 100 75 75 50 75 10
0 

75 70,8
% 

13 Hami
da 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 43 

75 100 75 10
0 

100 75 100 10
0 

75 100 75 100 89% 

14 Ahma
d  

4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 43 

  10
0 

75 100 10
0 

75 100 75 10
0 

75 100 10
0 

75 89% 

15 Rianti 
Julia s 

4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 41 

10
0 

75 100 10
0 

75 75 75 10
0 

75 75 75 100 85% 

16 Anggi 
verna
n 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 41 

75 100 75 10
0 

75 100 75 10
0 

75 100 75 75 85% 

17 Ibrahi
m 
amran  

3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 41 

75 100 100 10
0 

75 75 75 75 75 100 10
0 

75 85% 

18 Ahma
d 
santos
o 

3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 40 

75 100 75 10
0 

75 100 75 75 100 75 75 75 83% 

19 Setiya
ni  

3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 42 

75 100 75 10 100 100 75 75 75 100 10 75 87,5



 

 
 

0 0 % 

20 Melka
ni  

3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 39 

75 75 50 10
0 

100 75 100 75 75 75 10
0 

75 81% 

21 Yuyu
n  

4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 40 

10
0 

75 75 10
0 

75 100 75 50 100 75 10
0 

100 83% 

Persentase 
(%) 

79,9 % 

Kategori Sangat BAIK 

 

Keterangan : 

a. Skor : 

1  = Sangat Kurang  

2 = Kurang 

3 = Baik 

4 = Baik Sekali  

 

B. Kriteria / Aspek Yang Dinilai : 

1. Desain buku ajar sangat menarik 

2. Buku ajar memudahkan saya untuk belajar 

3. Buku ajar pai dapat dipelajari dengan mudah, baik dirumah maupun saat pembelajaran  

4. Tulisan dalam buku ajar mudah dipahami 

5. Bahasa yang digunakan dalam buku ajar sangat komunikatif, sehingga mudah 

memahaminya 



 

 
 

6. Buku ajar dilengkapi dengan gambar yang mendukung materi sehingga memudahkan 

saya memahami materi 

7. Isi modul disajikan dengan menarik sehingga membantu saya memahami materi yang 

disajikan 

8. Soal evaluasi yang disajikan buku ajar mudah dipahami 

9. Buku  ajar pai memotivasi saya untuk belajar 

10. Buku ajar yang dikembangkan memudahkan saya memahami toleransi berbasis 

multikultural  

11. Pembelajaran materi toleransi dalam buku ajar pai berbasis multikultural memberikan 

pengetahuan baru terhadap fenomena kehidupan sehari-hari 

12. Penyampaian materi toleransi lebih mudah dipahami dengan menggunkan buku ajar PAI 

Berbasis Multicultural 

 

6) Revisi Produk 

Dari kegiatan uji coba lapangan yang telah dilakukan pada peserta didik kelas XII 

SMAN 1 Negeri Agung Kab Way Kanan.dapat disimpulkan bahwa respon peserta didik 

terhadap Buku Ajar PAI Berbasis Multikultural Kurikulum KTSP Pada Materi Toleransi 

Dan Etos Kerja yang dikembangkan dalam kategori baik sekali sehingga tidak dilakukan 

uji coba ulang. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar peserta didik 

dan guru SMAN 1 Negeri Agung Kab Way Kanan Kels XII Pada Materi Toleransi Dan 

Etos Kerja. 

B. Pembahasan 



 

 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan buku ajar PAI berbasis multikultural 

pada materi toleransi dan etos kerja. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

analisis produk yang akan dikembangkan, uji validasi produk, revisi produk, uji coba produk, 

revisi tahap akhir. 

Pengembangan buku ajar PAI berbasis multikultural KTSP 2006 dalam bentuk buku 

atau media cetak didukung oleh teori yang mengatakan bahwa buku ajar harus memiliki 

karakteristik organisasi dan sistematika. Organisasi merupakan cara bersusun sesuatu yang 

terdiri atas komponen atau topik dengan tujuan tertentuu, sedangkan sistematika mengandung 

arti kaidah atau aturan dalam buku ajar yang harus diikuti. Sebuah buku ajar berisi berbagai 

informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga buku tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi tujuan pembuatan buku ajar tersebut.Buku ajar tentu mempunyai organisasi dan 

sistematika yang baik.dalam arti, buku ajar setidaknya memuat pokok-pokok pembelajaran 

secara berurutan dan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah di 

tetapkan. yaitu membaca, menjelaskan dan membiasakan. 

Buku ajarPAI berbasis multikultural kurikulum KTSP menuntunpeserta didik secara 

aktif dalam proses pembelajaran melaui indikator, membaca, menjelaskan dan membiasakan 

bersikap dalan kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang telah dibahas.Dikatakan 

buku ajar PAI berbasis multikultural  KTSP 2006, jika buku ajar tersebut memenuhi 

indikator-indikator tersebut. 

1. Indikator-indikator KTSP 2006  yang terdapat dalam buku ajar PAI berbasis 

multikultural adalah sebagai berikut: 

a. Membaca 



 

 
 

Kegiatan membaca ini disajikan dengan pengertian serta ayat al-quran yang 

berkaitan dengan materi.Dengan kegiatanmembaca  peserta didik dapat menemukan 

fakta baru bahwa ada hubungan antara ayat al-quran yang dibaca dengan materi 

pembelajaran. 

A. Ayat Al-Quran Tentang Ajaran Multikultural  

1. Pengertian Multikultural 

Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi (banyak), 

kultur (budaya). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan 

akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan 

kebudayaanya masing-masing yang unik. Bangsa indonesia memiliki 

bermacam –macam kebudayaan, suku, adat dan agama yang tersebar 

diseluruh nusantara. seperti yangakan diuraikan pada tebel berikut ini: 

 

Tabel 1.1 

Nama-Nama Pulau, Suku Yang Ada Di Indonesia 

 

No Nama 

Pulau 

Nama Suku 

1 Pulau 

Sumatra 

 Suku Abung, Aceh, Alas, Anabas, Bengkulu, Benua, 

Biliton, Karo; 

 Suku Aneuk Jame, Angkola, Bangka, Banyak, Batak, 



 

 
 

Batu 

 Medan, Melayu, Minang Kabau, Palembang, Nias 

 Simalungun, Toba, Ulu Dan Utan 

 

2 Pulau Jawa  Suku Badui, Banten 

 Bawean, Betawi, Jawa 

 Kangean, Karimun, Madura, Sapudi,  

 Sunda, Tampus Dan Tengger 

 

3 Pulau 

Kalimantan  

 Suku Adang, Aput, Bahau, Banjarmasin, Basap, 

Batang Lupar, 

 Batu Blah, Biaju, Biasanya, Boh, Bukar, Bukit, 

 Bukitan, Busang, Desa, Iban, Kadayang, Kahayan, 

 Kalabit, Kanowit, Katingan, Kayan, Kelai, Kenya, 

Kinjing, 

 Klamantan, Kota Warinhin, Lan Dayak, Lawangan, 

Lisum, 

 Long Glat, Long Kaput, Long Wai, Lundu, Lukat, 

Manyan, Manyukei, Milabuh, Melanau, 

 Melayu, Mualang, Murik, Murung, Murut, Ngayu, Ot 

Dunum Ngayu, Ot 



 

 
 

 

4 Pulau 

Sulawesi  

 Suku Ampana, Bada, Bajo, Baku , Balantak, 

Banasu, Banggai, 

 Bantenan, Bantik, Bela, Belang, Besoa, Bobongko, 

Bolang 

 Mongondou, Bugis, Bungku, Boul, Bunton, Buyu, 

Gimpau, 

 Gorontalo, Kabaena, Kodombuku, Kaidipan, 

Kinadu, Kulawi, Lage, 

 Lojolo, Laki, Laleo, Lambatu, Lampu, Leboni, 

Lindu, Loinang, 

 Makasar, Mamasa, Mamaju, Manado, Mangki, 

Mapute, Maronene, 

 

5 Nusa 

Tenggara 

 Suku Adonara, Alor Sulur, Bali Aga, Belu, Bima, 

Bodha, Damar, 

 Do Dongko, Dompo, Ende, Flores, Kisar, Kupang, 

Larantuka, Leti, Lia, Lomblem, Lombok, 

 Mambaro, Manggarai, Marea, Nage Koa, Ngada, 

Pantar, Ruing, Roti, Ruma, Sabu, Sanggau, 

 Sasak, Sikka, Sumba, Sumbawa, Solor, Timor, Dan 



 

 
 

Waingapu 

 

6 

 

Pulau 

Maluku 

 Suku Ambon, Aru, Badar, Banda, Bonfia, Buli, Buru, 

Damar, Galela, Gane, 

 Goram, Almahera, Kayoa, Kei, Kisar, Laras Fordata, 

Leti, Loda, 

 Maba Makian, Moa, Morotai, Nila Teun Serui, Obi 

Patani, Patasiwa 

 Putih, Patasiwa Hitam, Roma Damar, Selaru, Seram, 

Sermana, Serua, 

 Seti, Sula, Tali Abu, Tanibar, Ternate, Teun, Dan To 

Belo. 



 

 
 

7 Irian Jaya 

Papua 

 Suku Anggi, Arguni, Asmat, Batanta, Biak, Bintuni, 

Dani, Demta, 

 Genyem, Guai, Hattam, Hulu Sungain Tor, Lha, 

Jakui, Kapauku, Kiman, 

 Mairasi, Mamberamo, Manikion, Marindanim, 

Mejbrat, Mimika, Misol, Moni, Muyu, Numfor, 

 Pantai Timur, Salawati, Sarmi, Schouten, Senggi, 

Sentani, Serui, Telik Jayapura, Uhunduni, Dan 

Waigeo. 

 

 

 

Gambar 1.1       Gambar 1.2 

Gambar 1.1 Dan 1.2 

Tentang Kedamaian Karna Sikap Multikultural 



 

 
 

 

 

Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukan bahwa ketika kita bisa hidup dengan 

damai dalam bangsa yang multikultural maka akan terjadi persatuan yang damai 

dan nyaman. 

2. Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Multikultural 

2) Surah Al-Baqarah Ayat :213 

b) Membaca Surah Al-Baqarah Ayat 213 

Bacalah surat Al-Baqarah ayat 213 berikut dengan benar! Perhatikan makhraj dan  

ٗ� َ�ِٰ�َ�ٗة َ�َ�َ�َ�  ٱ���ُس َ�َن   ��
أُ

 ُ �َ�َل َ�َ�ُ�ُ�  �َ  ۧٱ���ِّ�ِ  ٱ��
َ َوأَ

ِ�َ� َوُ��ِ�رِ��  ٱ�ِۡ�َ�َٰ� ُ��َّ�ِ

 ِ ْ �ِ�َ��  ٱ���ِس ِ�َۡ�ُ�َ� َ�ۡ�َ  �ۡ�َ�ِّ � ِ��َ �ِ��ِ إِ��  ٱۡ��َ�ََ� �ِ��ِ� َوَ��  ٱۡ�َ��َُ��ا أُو�ُ�ُه ِ�ۢ�  ٱ��

ُ َ�ۡ��َۢ� �َ�َۡ�ُ�ۡ�ۖ َ�َ�َ�ى  ٱۡ�َّ�َِ�ُٰ�  ۡ�ُ��ُ َ�ۡ�ِ� َ�� َ��ٓءَ  ِ��َ  ٱ�� ْ �َِ��  ٱ�� ْ َءاَ��ُ�ا �ِ��ِ ِ�َ�  ٱۡ�َ��َُ��ا

ُ وَ  ۦۗ �ِ�ِۡذ�ِ�ِ  ٱۡ�َ�ِّ  ۡ��َ�ِ�ٍ�  ٱ��   �َ�ۡ�ِ�ي َ�� �ََ��ُٓء إَِ�ٰ ِ�َ�ٰٖط ��

artinya!    Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul 

perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan 

Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan 



 

 
 

di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah 

berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada 

mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang 

nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk 

orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka 

perselisihkann itu dengan kehendak-Nya.dan Allah selalu memberi petunjuk 

orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus 

 

b. Menjelaskan  

Kegiatan menjelaskan  ini disajikan dengan pertanyan yang berkaitan dengan 

materi. Dengan kegiatanmenjelaskan  peserta didik akan membaca dengan cermat apa yang 

ada dalam materi tersebut sehingga dapat menjelaskan materi yang telah dibahas bersama 

didalam kelas. tahap menjelaskan dapat membuat peserta didik akan lebih memahami 

tentang contoh dari materi yang berkaitan dengan multikultural, toleransi, dan etos kerja. 

pertanya-pertanyaan tentang materi yang berkaitan.pertanyaan yang berkaitan dengan 

menjelaskan seperti berikut: 

Tugas 1.3  

 

 

 

 Jelaskan isi kandungan Al-Mujahidah ayat 11! Tulis penjelasan anda dalam 

buku tugas, kemudian kumpulkan kepada guru! 



 

 
 

 

c. Membiasakan  

Kegiatan membiasakan ini disajikan dengan pertanyaan yang berkaitan antara 

toleransi dan kehidupan sehari-hari.Pertanyaan ini menuntut kejujuran peserta didik 

dalam menjawab, sehingga jawaban mereka dapat dijadikan sebuah ukuran apakah 

mereka sudah membiasakan dalam kehidupan sehari-hari atau belum. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan sangat berkaitan dengan materi yang 

telah kita bahas, sehingga peserta didik pun tidak akan merasa kesulitan untuk dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam buku ajar tesebut. Selain 

kejujuran diharapkan peserta didik pun mampu mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari hal-hal baik yang berkaitan dengan toleransi. 

Berikut adalah pertanyaan yang disajikan dalam buku ajar PAI berbasis 

multikultural: 

  



 

 
 

 

 

Internalisasikan Pendidikan Karakter 

 

 

 

 

 

 

7) Kajian Produk Akhir 

Setelah dilakukan analisis terhadap penilaian buku ajar oleh para ahli dan respon 

peserta didik, maka dapat diketahui tingkat kelayakan modul berdasarkan semua 

respon tersebut.Berdasarkan hasil penilaian ahli materi, buku ajar ini termasuk dalam 

kategori baik sekali dengan tingkat kelayakan sebesar 89,5%. Berdasarkan penilaian 

ahli media, buku ajar ini termasuk dalam kriteria baik sekali dengan tingkat kelayakan 

sebesar 84,5 %. Berdasarkan hasil uji coba peserta didik, modul ini termasuk dalam 

kategori baik sekali dengan tingkat kelayakan sebesar 90% dan dapat digunakan 

sebagai bahan ajar peserta didik dalam pembelajaran pai berbasis multikultural materi 

toleransi dan etos kerja. Sehingga disimpulkan bahwa hasil akhir pengembangan buku 

 Berikan tanda centang (√) pada kolom aplikasi di bawaah ini dengan jelas! 

No. Nilai yang ingin dicapai Ketercapaian 

Sudah dilakukan Belum dilakukan 

1. Memberikan kesempatan kepda 
teman untuk beribadah (toleransi) 

…………… ……………. 

2. Pantang menyerah untuk 
mendapatkan hasil belajar yang 
maksimal (kerja keras) 

…………… ……………. 

3. Mengerjakan sholat 5 waktu 
(religious) 

……………. ……………. 



 

 
 

ajar PAI berbasis multikultural ini layak digunakan sebagai bahan ajar pai pada materti 

toleransi dan etos kerja, produk akhir ini berupa buku ajar pai berbasis multikultural 

berbasis KTSP 2006 sebagai buku ajar peserta didik  untuk SMA kelas XII merupakan 

produk yang telah melewati tahap revisi pertama dan kedua. Berikut ini adalah kajian 

produk pengembangan buku ajar peserta didik  untuk sma kelas xii kurikulum 

KTSPsebagi buku ajar peserta didik peserta didik untuk SMA kelas XII pada materi 

toleransi dan etos kerja. 

a. Tampilan Awal 

Tampilan ini merupakan tampilan awal modul.Tampilan awal berupa 

cover/sampul buku ajar yang berisi tentang judul buku ajar yaitu Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Multikultural Kelas XII SMAN I Negeri Agung, Kab.Way Kanan. 

Gambar 4.5 

Tampilan Awal Buku Ajar 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

BERBASIS MULTIKULTURAL 

 

UNTUK SMA 

 KELAS XII 



 

 
 

 

b. Tampilan Sk, Kd Dan Tujuan Pembelajaran 

Komponen Silabus 

Standar 

Kompetensi  

1 Memahami Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Multikultural  

2 Memahami Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Anjuran Bertoleransi 

3 Memahami Ayat-Ayat Tentang Etos Kerja  

Kompetensi 

Dasar 

1.1 Membaca Q.S Al-Baqarah Ayat 213 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 

12 

1.2 Menjelaskan Arti Q.S Al-Baqarah Ayat 213 Dan Q.S Al-

Hujurat Ayat 12 

1.3 Membiasakan Hidup Damai Dan Rukun Dengan Adanya 

Perbedaan 

1.4 Membaca Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi 

Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

1.5 Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-

Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

1.6 Membiasakan Perilaku Toleransi Seperti Terkandung Dalam 

Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan 

Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

1.7 Membaca Q.S L-Mujadillah :11, Q.S Al-Jumuah 9-10, Dan 

Q.S Al-Qhashash :71 



 

 
 

1.8 Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-

Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

1.9 Membiasakan Perilaku Beretos Kerja Seperti Yang 

Terkandung Dalam Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S 

Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

 

 

Tujuan 

Pembelajaran 

Setelah Mempelajari Materi Ini, Diharapkan Siswa Mampu: 

 Membaca Q.S Al-Baqarah Ayat 213 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 

12 

 Menjelaskan Arti Q.S Al-Baqarah Ayat 213 Dan Q.S Al-

Hujurat Ayat 12 

 Membiasakan Hidup Damai Dan Rukun Dengan Adanya 

Perbedaan 

 Membaca Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi 

Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

 Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-

Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

 Membiasakan Perilaku Toleransi Seperti Terkandung Dalam 

Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-Kahfi Ayat 29 Dan 

Q.S Al-Hujurat Ayat 13 



 

 
 

 Membaca Q.S L-Mujadillah :11, Q.S Al-Jumuah 9-10, Dan 

Q.S Al-Qhashash :71 

 Menjelaskan Arti Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S Al-

Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

 Membiasakan Perilaku Beretos Kerja Seperti Yang 

Terkandung Dalam Q.S Al-Kafirun, Q.S Yunus: 40-41, Q.S 

Al-Kahfi Ayat 29 Dan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 

c. Tampilan Peta Konsep 

PETA KONSEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI BERBASIS 

MULTIKULTURAL 

Etos Kerja  Multikulturaal Toleransi 

Ayat-Ayat Al-Quran 

Ayat Al-Quran Yang 

Berkaitan Dengan 

Etos Kerja  

1.Q..S Al-Mujadillah 

:11, 

2. Q.S Al-.Jumuah 

9-10, 

3.  Q.S Al-Qhashash 

:71 

 

Ayat Al-Quran Yang 

Berkaitan Dengan 

Multikultural:  

1.Q.S Al-Baqarah 

Ayat 213 

2. Dan Q.S Al-

Hujurat Ayat 12 

 

Ayat Al-Quran Yang 

Berkaitan Dengan 

Ajaran Toleransi: 

1. Q.S Al-Kafirun, 

2. Q.S Yunus: 40-

41,  

3. Q.S Al-Kahfi Ayat 

29 Dan Q.S Al-

Hujurat Ayat 13 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

d. Tampilan Soal Evaluasi  

A. Penguasaan Konsep dan Nilai-Nilai 

 

 

 

1. Keragaman budaya, suku, ras, dan agama juga dapat disebut…. 

a. Toleransi 

b. Kultur budaya  

c. Agama 

d. Multikultural  

2. Di bawah ini yang termasuk dalam suku pulau kalimantan adalah…. 

a. Banten, madura, dan sapudi 

1. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c, atau d di depan 
jawaban yang tepat! 



 

 
 

b. Sunda, badui, dan karimun 

c. Banjarmasin, melayu dan adang 

d. Gorontolo, manado dan matono 

3. Perhatikan nama-nama suku berikut! 

1) Karimun 

2) Gorontalo 

3) Manado 

4) Melayu 

5) Adang 

Pernyataan diatas yang termasuk suku dipulau sulawesi adalah . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 5 

4. Surah yang menjelaskan tentang multikultural terdapat pada surah… 

a. Q.S Al-Baqarah Ayat 12 

b. Q.S Al-Kafiruan Ayat 4 Dan 5 

c. Q.S Al-Baqarah Ayat 213 

d. Q.S Al-Mujadilah Ayat 11 

5. Menerima keberagaman yang ada dalam masyarakat termasuk sikap…. 

a. Perdamaian 



 

 
 

b. Toleransi 

c. Kemasyarakatan 

d. Pengertian  

  �ُ�ُ�ۡ
�ُ�ۡ� َ�ٰ�ُِ�وَن َ��ٓ أَ

ٓ أَ َ
  �َو�

Arti ayat diatas adalah  . . . . 

a. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembuh 

b. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 

c. Dan kamu bukan penyembah tuhan yang aku sembah 

d. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku 

6. Salah satu pokok kandungan surah al-kafirun adalah larangan bahi umat 

islam untuk melakukan kerjasama dengan penganut agama lain dalam hal  

. . . . 

a. Budaya 

b. Akidah 

c. Ilmu pengetahuan  

d. Ekonomi 

7. Penolakan Nabi Muhammad SAW. dan umat Islam terhadap kaum kafir 

adalah tentang . . . . 

a. Mencampuradukan pekerjaan 

b. Mencampuradukan keimanan dan peribadahan 



 

 
 

c. Tolong menolong 

d. Perdagangan  

8. Berikut yang termasuk cakupan dari arti toleransi adalah…. 

a. Memberi kesempatan beribadah 

b. Terbuka dan adil 

c. Menghormati 

d. Menghargai 

9. Yang bukan termasuk dalam q.s al-hujurat ayat 13 menjelaskan tentang 

toleransi terhadap…. 

a. Akidah 

b. Bersuku-suku 

c. Laki-laki dan perempuan 

d. Berbangsa-bangsa  

    �ۡ����َ�َ � �� �ِٞ��َ ۠�َ�
َ
  �َوَ�ٓ �

Arti ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah  . . . . 

a.  orang yang paling bertaqwa  

b. Orang yang toleransi 

c. Orang yang menghargai suku bangsa 

d. Orang yang menghargai 

10. Allah mencipatkan manusia berbeda beda dengan tujuan…. Kecuali  

a. Saling mencela  



 

 
 

b. Saling menerima 

c.  saling menghargai 

d. Saling mengenal  

11. Ayat al-quran yang menerangkan tentang toleransi terhadap suku bangsa 

adalah … 

a. Q.S Al-Kafirun ayat 1-3 

b. Q.S Al- Hujurat ayat  13 

c. Q.S Al-Kafirun ayat 1-6 

d. Q.S Hujurat ayat 31 

12.  �ُۡ�  ��َ ��
َ
�    � ٱ�َۡ�ٰ�ُِ�ونَ َ��

  

Arti lafal bergaris bawah di atas adalah. . . . 

a. Saling kenal mengenal 

b. Maha pengasih dan maha penyayang 

c. Maha mengetahui dan maha teliti 

d. Maha mengetahui dan maha pengampun 

13. Yang dimaksud ajaran tasamuh adalah . . . . 

a. ajaran toleransi 

b. ajaran damai 

c. ajaran keberagaman 



 

 
 

d. ajaran peribadatan 

 

 

 

 

1 Perbedaan suku yang ada diindonesia merupakan ciri 

dari…………………………….. 

2 Surah Al-Kafirun menjelaskan bahwa kita dilarang bertoleransi dalam hal 

…………. 

3 Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan 

tentang…………………………………………. 

4 Lafal  

artinya……………………………………………………………. 

5 Allah menciptakan perbedaan dengan 

tujuan…………………………………………….. 

6 Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi 

ialah…………………………………….. 

7 Agar tercipta kedamaian maka kita harus senantiasa 

bersikap………………………… 

8 Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tidak ada keutamaan 

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat ! 



 

 
 

antara orang arab dan non arab diriwayatkan oleh 

…………………………………………………….. 

9 lafal dalam surah Al-Jumuah ayat 10 yang artinya, ‘’Carilah Karunia Allah 

Swt.’’ 

adalah………………………………………………………………………

……… 

10 agar sukses menyongsong masa depan, kita harus senantiasa bersikap dan 

berpikir………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

1. Apakah pengertian dari  multikultural? 

Jawab:……………………………………………………………………

…………… 

2. Sebutkan 3 pulau yang ada diindonesia beserta suku yangada di 

dalamnya, minimal 5! 

Jawab:……………………………………………………………………

…………… 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat 



 

 
 

3. Tulislah dan terjemahkan Q.S Al-Kafirun ayat 4-5 beserta artinya! 

Jawab:……………………………………………………………………

…………… 

4. Adakah kaitan antara Q.S Al-Hujurat ayat 13 dengan toleransi? Jelaskan! 

Jawab:……………………………………………………………………

………… 

5. jelaskan perintah dan larangan dalam surah al-jumuah ayat 9! 

Jawab:………………………………………………………………… 
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