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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang 

sekaligus membedakan manusia dengan hewan, manusia dikarunia Tuhan dengan akal 

pikiran, sehingga proses belajar mengajar merupakan usaha manusia dalam masyarakat 

yang berbudaya, dan dengan akal manusia mengetahui segala hakikat permasalahan 

dan sekaligus dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
1
   

Pendidikan diakui menyimpan kekuatan luar biasa, sebagai salah satu penentu 

nasib manusia sebagai individu, umat maupun bangsa. Atas dasar itu, perkembangan 

pemikiran tentang pendidikan yang menjadi dasar terbentuknya pendidikan berkualitas, 

perlu terus  digalakkan agar pendidikan dapat mengemban fungsi dan perannya secara 

maksimal dalam membangun manusia berkualitas dan untuk memenuhi harapan 

keluarga, umat, dan bangsa.
2
 

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh 

munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat 

sederhana, sampai pada yang terhitung modern dan lengkap. Pendidikan telah 

memainkan fungsi dan peranannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. 

Perkembangan pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli baik dari dalam 
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maupun luar negeri untuk melakukan studi ilmiah secara komprehensif. Kini sudah 

banyak hasil karya penelitian para ahli yang menginformasikan tentang pertumbuhan 

dan perkembangan pendidikan Islam tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan 

perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal 

ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu 

mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru 

yang baik lagi.
3
 

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik 

agar mampu hidup dengan baik masyarakatnya, mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas hidupnya sendiri serta memberikan kontribusi yang bermakna 

dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya, masyarakatnya, dan 

bangsanya. Pendidikan merupakan tindakan antisipatoris, karena apa yang 

dilaksanakan pada pendidikan sekarang akan diterapkan dalam kehidupan pada masa 

yang akan datang. Maka pendidikan saat ini harus mampu menjawab persoalan-

persoalan dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi saat ini juga. Berdasarkan 

tanggung jawab itu, maka para pendidik terutama pengembang dan pelaksanaan 

kurikulum pendidik, harus berfikir ke depan dan menerapkannya dalam pelaksanaan 

fungsi dan tugasnya.  

Kesadaran terhadap pentignya nilai kehidupan agama bagi bangsa Indonesia 

diwujudkan dalam pemberian materi agama sejak TK hingga perguruan tinggi. Hal itu 
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dilakukan karena pembagunan bangsa akan menuai keberhasilan jika para pelakunya 

memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, dimana salah satu indikatornya 

memiliki kesadaran beragama yang baik yaitu saling menghargai satu sama lain dalam 

kehidupan bertoleransi sehari-hari.  

Sebagaimana yang dinyakatakan Watik
4
 bahwa sumberdaya manusia yang 

berkualitas menyangkut tiga dimensi, yaitu a), Dimensi ekonami b), dimensi budaya, 

dan c), dimensi spiritual (Iman dan taqwa). Upaya pengembangan kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan juga perlu mengacu pada pengembangan nilai tambah 

pada ketiga dimensi tersebut.  

Adapun bentuk pengembangan manusia menurut Ahmad Watik, praktiknya 

secara makro meliputi proses-proses sebagai berikut: a), pembudayaan b), pembinaan 

iman dan taqwa dan c), pembinaan ilmu pengetahuan dan tehnolgi. Proses 

pembudayaan ialah proses transformasi nilai-nilai budaya, yang menyangkut nilai-nilai 

etis, estetis, dan nilai budaya, serta wawasan kebangsaan dalam rangka terbinanya 

manusia berbudaya. Proses pembinaan imtaq adalah transformasi nilai-nilai keagamaan 

(iman, taqwa, kebajikan, akhlak dll) dalam rangka terbinanya manusia beragama, 

Sementara proses pembinaan iptek ialah pengembangan potensi kearah terbinanya 

kemampuan peserta didik sebagai manusia pembangunan. Untuk mendapatkan manfaat 

kesejahteraan bagi umat manusia. Secara mikro peranan pendidikan termasuk 

pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah dalam pengembangan kualitas sumber daya 

manusia yaitu sebagai proses belajar mengajar yang meliputi proses-proses: a), alih 

                                                           
4
   Ahmad Watik,  Praktiknya Pendidikan  Agama di Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta : Logos 

Wacana Ilmu,1999), hal. 87. 



4 
 

pengetahuan (transfer of knowledge)  b),  alih metode (transfer of methodology) dan c), 

alih nilai (transfer of value).
56

 

Namun demikian, urgensi nilai yang cukup mendapat posisi strategis dalam 

konsep pendidikan nasional kenyataannya tidak berperan secara riil dalam kepribadian 

peserta didik di Indonesia. Kesenjangan ini diduga akibat dari beberapa faktor seperti: 

a), buku teks atau buku pelajaran (bahan ajar) yang digunakan kurang mengarah pada 

integrasi keilmuan antara sains dan agama b), penerapan strategi belajar-mengajar yang 

belum maksimal dan belum relevan dengan tuntutan kurikulum karena keterbatasan 

kemampuan mendidik dan c), lingkungan belajar (hidden curriculum) belum kondusif 

bagi berlangsungnya suatu proses pembelajaran.
7
 

Konsekuensi dari ketiga faktor tersebut adalah internalisasi nilai (domain 

afektif) belum mampu menghujam ke dalam diri (kepribadian) peserta didik secara 

utuh. selama ini proses pembelajaran di Sekolah pada umumnya belum mampu 

mengitegrasikan antara berbagai konsep atau teori keilmuan sains dan dimensi nilai 

agama seperti nilai etika, nilai teologis, dll. Demikian juga proses pembelajaran sains 

belum mampu mengintegrasikan domain afektif (nilai-nilai religius) ke dalam domain 

kognitif dan psikomotorik. Hal ini terjadi tidak hanya dalam bidang studi sains saja, 

tetapi juga dalam semua bidang studi lain pada umumnya terutama mata Pelajaran 

pendidikan Agama Islam (PAI).    

Indonesia adalah Negara multikultural yang memiliki adat istiadat, etnis dan  

budaya yang beraneka ragam. Indonesia juga bisa disebut sebagai Negara pluralis, 
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Salah satu bagian penting dari tata kehidupan yang plural yakni ditandai kemajemukan 

agama, budaya, dan etnis tersebut. 

Menyadari bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa pemeluk agama 

dan  banyak suku, yang sangat beraneka ragam. Maka, pencarian bentuk pendidikan 

alternatif mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga 

kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkanya kepada generasi berikutnya, 

menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka 

ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta 

mengerjakan keterbukaan dan dialog.
8
 

Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh “banyak ahli” 

dalam rangka mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang 

kemudian terkenal dengan sebutan “pendidikan toleransi”. tujuannya, pendidikan 

dianggap sebagai instrumen penting dalam penanaman nilai toleran. Sebab, 

“pendidikan” sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam 

membentuk karakter setiap individu yang dididiknya dan mampu menjadi “guiding 

light” bagi generasi muda, terlebih melalui pendidikan agama. 

Pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu membangun teologi 

inklusif dan toleran, demi harmonisasi agama-agama yang menjadi kebutuhan 

masyarakat agama. Peran dan fungsi pendidikan toleransi agama diantaranya adalah 

untuk meningkatkan toleransi dalam keberagamaan peserta didik dengan keyakinan 
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agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan 

mempermasalahkan agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi. 

Pernyataan yang telah disampaikan oleh Alex R. Rodger bahwa “pendidikan 

agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk 

membantu perkembangan paham toleransi, memberikan pengertian yang dibutuhkan 

bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksi 

keimanan bagi mereka”. Artinya pendidikan agama adalah sebagai wahana untuk 

mengekplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan secara 

khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan keimanan dalam masyarakat.
9
 

Pluralitas  dalam masyarakat mempunyai tanggapan yang berbeda dari 

pendangan masyarakat secara umum, ada yang mengatakan bahwa aspek pluralisme 

merupakan sumber konflik sosial ditengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Abd. 

Rahman Assegaf mengutip pernyataan Tobroni dan Samsul Arifin, sebagai berikut: 

“Pluraliseme sering dipahami sebagai salah satu faktor pemicu konflik sosial” Abd. 

Rahman Assegaf  menambahkan pendapat dari H.M Sanusi, “Padahal umumnya 

konflik atau kerusuhan yang terjadi ditengah masyarakat disebabkan faktor dominan 

ketimpangan sosial,” ketimbang agama atau etnis. Assegaf mengutip lagi pendapat 

Baharuddin, Umat beragama sendiri tidak rusuh dengan sesama mereka, hanya saja 

umat beragama dijadikan alat untuk mempercepat kerusuhan.
10

 

Sering munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat pluralis religius, 

yang mengarah kepada pertentangan SARA, membuat isu tentang peranan agama bagi 
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kelangsungan hidup yang tenteram dan toleran terus menarik untuk diperbincangkan. 

Sebagai negara yang menempatkan agama sebagai falsafah moral kehidupan 

berbangsa, adalah penting untuk mengkaji bagaimana peranan pendidikan agama 

terhadap upaya pemerintah dalam mereduksi konflik yang sering muncul di Tanah Air. 

Apa yang salah dengan pendidikan agama di Tanah Air sehingga seolah-olah agama 

sebagai landasan moral bangsa kurang mempunyai peranan signifikan dalam mencegah 

terjadinya konflik. 

Terdapat persepsi yang salah pada masyarakat kita tentang fungsi, peran, dan 

keberhasilan pendidikan. Masyarakat sering tergelincir pada asumsi bahwa 

keberhasilan pendidikan seseorang diukur oleh nilai ekonomis yang dicapai seseorang 

ketika menamatkan jenjang pendidikannya. Mantan Mendiknas Abdul Malik Fadjar 

pada Simposium Kebangkitan Jiwa yang diselenggarakan Forum Kebangkitan Jiwa, 

pada Rabu, 6 Maret 2002, pernah mengatakan bahwa pendidikan telah lama menjadi 

alat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
11

 

Pernyataan mantan Mendiknas tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa 

umumnya masyarakat Indonesia menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengejar 

ekonomi. Orientasi pada nilai ekonomi pada gilirannya akan menyampingkan tujuan 

utama pendidikan sebagai proses pembentukan peradaban dan pendewasaan sikap. 

Lebih jauh, dengan orientasi ekonomi menyebabkan pendidikan yang berorientasi pada 

peningkatan moral dan mental spiritual, seperti pendidikan agama menjadi 

dinomorduakan. Tak heran kalau ada asumsi bahwa salah satu penyebab lunturnya 
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nilai-nilai toleransi dan pluralisme agama pada masyarakat Indonesia terjadi karena 

nilai-nilai pendidikan agama yang diajarkan di sekolah kurang diminati dan dihayati. 

Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai sosial yang merupakan 

pondasi bermasyarakat. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan dan 

mengintegrasikan komponen-komponen nilai fundamental Agama  Islam, karena Islam 

sendiri merupakan Agama yang sangat toleran dalam hal kemasyarakatan, ini terbukti 

dari pesan-pesan sosial lewat Al-Qur’an maupun Hadits Nabi, jadi pendidikan Islam 

disitu sangat dituntut untuk lebih menjiwai konsep Islam secara penuh, misalkan dalam 

Islam sangat menjunjung nilai toleransi atau tasamuh/toleransi dalam arti membiarkan 

sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memudahkan. 

Aplikasi atas nilai-nilai sosial keagamaan yang harus ditanamkan dalam setiap 

pribadi muslim membutuhkan keseriusan dalam hal ini melalui sektor kependidikan, 

konsep tentang toleransi beragama di atas tentunya akan terkait juga  dengan toleransi 

social secara umum. Sebagaimana pada penalaran  toleransi beragama,  bahwa untuk 

urusan akidah tidak ada toleran (dimaksud disini dalam pengertian mencampuradukan 

peribadatan), namun beda untuk toleransi dalam bermasyarakat. Sedangkan toleransi 

sosial dalam diskursus ini bisa juga dikatakan sebagai toleransi kemasyarakatan.
12

 

Maka secara prinsipil pembelajaran dan pemahaman atas prinsip-prinsip sosial 

keagamaan dalam kehidupan sosial harus dibangun melalui sikap yang menyadarkan 

dibimbing,  dan melalui pendekatan yang dimanis, tidak dengan unsur doktrinal, 
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sebagaimana agama  yang memberi ruang  kebebasan dalam memeluk agama dan 

keyakinan masing-asing, atau dalam Al-Qur’an (QS. Al-Kafirun:6) 

           

Arinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 

  Sedangkan dalam kehidupan sosial, aplikasi nilai-nilai dan etik sosial 

keagamaan oleh seorang muslim adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan 

dengan baik, karena memang dianjurkan oleh Allah SWT.
13

 

Pendidikan Islam maupun secara umum pendidikan keagamaan  dalam masalah 

sosial keagamaan mempunyai peranan yang sangat besar,  karena konflik atas nama 

agama sangat mudah tersulut jika tidak dilandasi nilai-nilai pendidikan yang didasarkan 

atas doktrin agama yang inklusif. Sehingga disini pentingya upaya memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai toleransi dalam sosial keagamaan menjadi tuntutan yang 

harus  diajarkan dan ditanamkan dalam satu konsep kependidikan dengan mengacu 

kepada nilai-nilai pendidikan Islam. 

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), lingkungan keluarga (keluarga, 

sekolah dan masyarakat luas) yang membentuknya menjadi orang yang baik atau yang 

buruk. Kondisi lingkungan disatu sisi cukup mencemaskan, yakni sedang menghadapi 

krisis multidimensi, dan hakekatnya adalah krisis moral dan akhlak, seperti budaya 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebohongan publik, konflik keluarga, konflik 

antar etnis adan agama, main hakim sendiri, mentalitas instan yang selalu mengambil 
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jalan pintas, budaya mempertontonkan urat (pornografi dan pornoaksi) dll. Kondisi 

seperti ini merupakan dilema besar yang dihadapi bangsa ini.  

Kerusakan moral tersebut menjadi bukti bahwa agama kurang diamalkan, adanya 

kehancuran struktur keluarga, dan runtuhnya misi pendidikan. Pembangunan yang 

terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, berdampak pada nilai hidup 

manusia menjadi pemburu materi, harta dan jabatan (materialistis), serta tidak 

mengindahkan ajaran agama (sekularistik). Adapun salah satu penyebabnya adalah 

sistem pendidikan umum yang memisahkan diri dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, 

kegagalan pendidikan agama bersifat formalistic, lebih mengajarkan ilmu agama, dan 

bukannya nilai agama (teaching values). 

Menurut Pengamatan Funinvall, kemajemukan Indonesia ditandai adanya 

perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat dan kedaerahan serta tidak diimbangi 

dengan pembauran dan memperlihatkan segregasi atau pemisahan masing-masing 

kelompok sosial. Perkembangan kamajemukan jelas tidak menguntungkan bagi masa 

depan masyarakat Indonesia karena berpotensi melahirkan konflik sosial secara 

terbuka.
14

 

Kemajukan dalam masyarakat mengisyarakatkan perbedaan, tetapi bila dikelola 

secara benar kemajemukan menghasilkan kekuatan positif bagi pembangunan bangsa. 

Sebaliknya, bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan bisa menjadi faktor 

destruktif atau bersifat merusak menimbulkan bencana yang dahsyat. Konflik dan 
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kekerasan sosial yang sering terjadi antara kelompok masyarakat merupakan bagian 

dari sikap toleransi yang tidak bisa dikelola dengan baik.
15

  

Ketegangan dan konflik di Indonesia seringkali terjadi seperti yang terjadi pada 

tahun 1990-2000, yakni Situbondo (1996), Tasikmalaya (1997), Kerawang-Bekasi 

(1997), Ambon (1999), Kupang (1997), dan Mataram (2000).
16

 

Pendidikan agama mengemban peran dan tugas mulia dan turut membentuk sikap 

dan perilaku (nation caracter building) manusia yang mempunyai ritual kesalehan 

sosial. Melalui pendidikan agama diharapkan dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan keberagaman peserta didik yang menampilkan wajah-wajah manusia 

humanistik, pluralistik, dan multikulturalistik sejalan dengan kebutuhan dan 

kepentingan eksistensi dan koeksistensi Negara kesatuan Republik Indoensia. 

Namun, banyak yang berpendapat bahwa pendidikan agama dianggap telah gagal 

dalam mengemban misinya, sebagaimana peristiwa-peristiwa kekerasan atau konflik 

mulai dari tingkat sekolah sampai masyarakat luas, hal ini merupakan contoh kekerasan 

dan konflik  yang hampir di seluruh pelosok negeri ini yang menguras banyak pihak, 

baik yang menyangkut jiwa dan materi. Banyak terjadinya kekerasan antar pelajar, 

penggunaan zat adiktif, dan perilaku menyimpang norma-norma agama, sosial lainnya 

yang sering dituding dilakukan oleh pelajar atau mahasiwa. 

Pendidikan berbasis multikultural merupakan pendekatan progresif, pendekatan 

ini sejalan dengan prinsip pengelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-

undang dan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang 
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 Tobroni dkk. Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan 

Multikultural. (Yogyakarta, PusaPom. 2007), hal. 279.  
16

 Syamsul Arifin. Studi Agama (Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer). (Malang. 

UMM Press. 2009), hal. 70.  
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berbunyi, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai 

agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.  

Pendidikan bernuansa multikultural sangat tepat digunakan untuk 

mengembangkan budaya toleransi beragama tidak berarti mengakui dan menganggap 

semua agama benar, tetapi juga tidak merendahkan agama lain dan menganggap 

agamanya yang paling benar atas agama lain. Akan tetapi toleransi juga tidak dilakukan 

secara berlebih-lebihan yang melewati batas kewajaran dalam bertoleransi seperti ikut-

ikutan dalam melakukan ibadah atau merayakan hari raya agama lain. Siswa 

diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai yang dibangun seperti, pluralisme, 

inklusiffisme dan dialog antar agama.  

Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai baik 

sesama muslim maupun yang berada diluar Islam (non Muslim), Islam mendidik 

umatnya untuk berakhlak mulia, tanpa harus memandang kaya, miskin, Islam, non 

Islam, berpendidikan maupun tidak, Desa atau Kota, lembaga formal, informal maupun 

non formal, perilaku terpuji lewat akhlak selalu diutamakan, sehingga melahirkan sikap 

toleransi. 
17

 

Mengenai hal ini, pendidikan Agama diharapkan dapat menumbuhkan semangat 

toleransi, dalam arti menghormati keyakinan pemeluk agama lain dengan segala 

aktivitas peribadatannya sesuai keyakinan yang dianutnya, tanpa harus mengurangi 

keyakinan kebenaran agama yang diyakini masing-masing. 
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  Suwito. Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih (Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma 

dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan), (Yogyakarta,Belukar.2004) hal. 15.  
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Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda konflik sudah lama 

dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia yang menghuni muka bumi ini 

begitu heterogen terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, penganut agama, kultur, 

peradaban dan sebagainya. Samuel P. Huntington mengatakan bahwa perbedaan tidak 

mesti konflik, dan konflik tidak mesti berarti kekerasan. Dalam dunia baru, konflik-

konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya 

bukanlah konflik antar kelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau 

antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi lainnya, tetapi konflik antara orang-

orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Namun, selama 

berabad-abad, perbedaan entitas budaya dan agama telah menimbulkan konflik yang 

paling keras dan paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam 

citranya yang negatif, agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, 

penindasan dan kekerasan. Agama dan budaya telah menjadi tirani, dimana atas nama 

Tuhan dan suku bangsa, orang melakukan kekerasan, menindas, melakukan 

ketidakadilan danpembunuhan.
18

 

Begitu juga halnya dengan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam agama, 

suku bangsa dan budaya. Bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang 

beragam, Indonesia sangat membutuhkan perdamaian, keadilan, persamaan, dan 

seterusnya guna menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan tentram dalam 

bingkai masyarakat dengan budaya multikultural. Namun, patut dicatat bahwa akhir-

akhir ini yang terjadi justru jauh dari harapan kemanusiaan. Sangant sering kita 

                                                           
18

 Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan 

Yahudi, penerjemah Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali,  (Jakarta: Serambi, Bandung: 

Mizan, 2001), hlm. ix). 
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saksikan adalah masyarakat yang cendrung terjebak dalam sikap agresif, diskriminatif, 

konflik sosial, agama, kritis politik, ekonomi dan budaya. Kondisi ini semakin 

menggurita di negeri kita. Salah satu persoalan penting yang perlu dipertanyakan 

adalah bagaimana solusi agar problem-problem tersebut dapat diminimalisir. 

Berangkat dari problem sebagaimana yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukakan penelitian tentang, Pendidikan Agama dalam  Pembentukan 

Budaya  Toleransi di Politeknik Negeri Manado. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana peran Pendidikan Agama dalam pembentukkan budaya Toleransi 

antar umat beragama di Politeknik Negeri Manado? 

b. Bagaimana kerjasama antar dosen agama dalam pembentukan budaya toleransi di 

Politeknik Negeri Manado? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan utama penelititan ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagaimana 

yang telah dirumuskan di atas, yang secara umum mendeskripsikan Proses Pendidikan 

Agama Islam dalam Pembentukan Toleransi. Maka terdapat tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini : 
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a. Untuk mengetahui Peran Pendidikan Agama dalam  Pembentukan budaya 

Toleransi antar umat beragama di Politeknik Negeri Manado. 

b. Untuk mengetahui kerjasama antar dosen agama dalam pembentukan budaya 

toleransi di Politeknik Negeri Manado. 

D. Manfaat Penelitian   

 

 

Hasil penelitian ini diharapakan akan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara 

teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga 

pendidikan khususnya kampus Politeknik Manado, dalam meningkatkan toleransi 

beragama bagi seluruh warga kampus, maupun masyarakat luas, hasil penelitian ini 

akan menjadi dasar penelitian selanjutnya.  

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan, 

para praktisi pendidikan, para pengelola pendidikan, para pendidik, serta pemerhati 

pendidikan, baik yang beragama Islam maupun non Islam untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dalam meningkatkan budaya toleransi beragama untuk menciptakan 

keharmonisan suatu keluarga.   

 

 

E. Definisi Operasional 

 

Menurut King
19

 Peran merupakan seperangkat perilaku yang 

diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial. Jadi Peran adalah 

serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial 

yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. 

                                                           
19

  Soekanto, http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html. 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. menurut H. Horne, adalah proses yang terus  menerus (abadi) dari 

penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara 

fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam 

alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.  Menurut Ki 

Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang 

pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya 

anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat 

yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 

Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, āgama yang berarti "tradisi". 

Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari 

bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat 

kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. 

Agama diartikan aturan atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan 

tuhan dan sesamanya. Dalam al-Qur’an agama sering disebut dengan istilah din. 

Istilah ini merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam sehingga mempunyai 

kandungan makna yang bersifat umum dan universal. Artinya konsep yang ada 

pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna yang ada pada istilah agama 

dan religi.  

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
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Pendidikan Agama adalah pendidikan yang materi bimbingan dan 

arahannya adalah ajaran agama yang ditujukan agar manusia mempercayai dengan 

sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintah-Nya 

dalam bentuk beribadah dan berakhlak mulia.
20

 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, 

abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. 

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial 

manusia. Dalam pengertian lain Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang 

dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama 

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. 

Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri 

manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara 

genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang 

berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa 

budaya itu dipelajari. 

Toleransi berasal dari kata “Tolerare” artinya menahan diri, bersikap 

sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-

orang yang memiliki pendapat berbeda.
21

 toleransi secara luas adalah suatu sikap 

atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang 

                                                           
20 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Manusia, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 5 
21

 W.J.S Poerwodarminto; wartawarga.gunadarma.ac.id. http://juliani-vj.blogspot.com/2011/11/ 

makalah-toleransi-antar-umat-beragama.html Di akses 2 Februari 2013. 

http://juliani-vj.blogspot.com/2011/11/


18 
 

menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi 

juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti 

sikap dan perbuatan yang melarang adanya deskriminasi terhadap kelompok-

kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu 

masyarakat. Toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan kepercayaan atau 

prinsip yang dianutnya. 
22

  

Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh yang 

dipahami sebagai sifat atau sikap saling menghargai, membiarkan, atau 

membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan dengan 

pandangan kita.
23

 

Toleransi beragama toleransi beragama adalah sikap lapang dada dalam 

menghargai kepercayaan, prinsip dan pegangan hidup orang lain tanpa harus 

mengakui kebenaran atau mengorbankan kepercayaan yang dianutnya.
24

 

 

 

  

                                                           
22

 Ajad  Sudrajat dkk. Din Al-Islam (Yogyakarta: UNY Press, 2009), hal. 65 

23
 Ngainun Naim, Pendidikan Multicultural; Konsep Dan Aplikasi (Jogjakarta: ARRUZZ 

MEDIA, 2008), hlm. 77 

24
 Dwiwandono, Soejdati..Setengan Abad negara Pancasila.Jakarta : Centre for Strategis and 

Interntional Studies., 1995, http://ratnaputri92.blogspot.com/2012/01/toleransi-beragama-persaudaraan-

adalah.html. di akses 2 Februari 2013. 

http://ratnaputri92.blogspot.com/2012/01/toleransi-beragama-persaudaraan-adalah.html
http://ratnaputri92.blogspot.com/2012/01/toleransi-beragama-persaudaraan-adalah.html
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F. Penelitian Terdahulu   

 

Ada beberapa penelitian, yang penulis anggap ada relevansinya dengan judul 

penelitian yang peneliti angkat, sebagai bahan pertimbangannya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zur Atun Ni’Mah (2011), yang mengangkat topik 

mengenai Pembelajaran Pendidikan Agama Bernuansa Multikultural Dalam 

Membangun Budaya Toleransi Beragama Siswa (Studi Kasus Dua SMP Kota Malang). 

Pascasarjana UMM, Program Magister Ilmu Agama Islam 2011. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun budaya toleransi beragama 

di Sekolah tidak terjadi begitu saja tanpa ada perencanaan dari kebijakan institusi. 

Untuk itu perlu adanya perencanaan secara sistematis dengan menggunakan strategi 

yang tepat. Dalam hal ini pendidikan agama bernuansa multikultural sangat tepat 

digunakan untuk mengembangkan budaya toleransi beragama siswa. Membangun 

budaya toleransi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

membangun keyakinan dan sikap bersedia menerima keanekaragaman ajaran agama 

yang dianutnya. Hal ini terjadi karena keberadaan suatu agama diakui dan dihormati 

oleh pihak lain. Siswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai yang dibangun 

seperti pluralisme, ingklusivisme, dan dialog antar seagama, untuk membangun budaya 

toleransi inilah maka dilakukan pembelajaran agama bernuansa multikultural dengan 

cara menyisipkan nilai-nilai multikultural ke dalam indikator pada silabus. Selanjutnya 

di kembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pemebelajaran. 
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Penelitian ini juga mengahasilkan temuan, bahwa pembelajaran pendidikan 

agama bernuansa multikultural dalam membangun budaya toleransi di dua SMPN Kota 

Malang, telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan 

pembelajaran pendidikan agama bernuansa multikultural diawali dengan kebijakan 

kepala sekolah tertuang dalam visi dan misi dan pembuatan model kurikulumnya 

dengan memasukan nilai-nilai multikultural, kemudian di implementasikan dalam 

bentuk kegiatan keagamaan baik itu yang bersifat ritual atau kegiatan-kegiatan dalam 

kelas, dan yang terakhir bagaimana untuk evalusinya yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah dalam bentuk evaluasi akademik dan non akademik yang mencapai standart 

minimal kelulusan yaitu atas rata-rata 80 peserta siswa mampu mengimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.    

Juga, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Mustholih (NIM: 063111064), 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dibuat tahun 2011, yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid dalam 

Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi ini membahas konsep pendidikan pluralisme 

menurut seorang tokoh pejuang pluralisme bernama Abdurrahman Wahid ditinjau dari 

sudut pandang Pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan pluralisme memiliki keserasian yaitu 

berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan 

al-Quran dan al-Hadits, serta mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi 
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pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling 

pengertian dan memiliki terhadap umat agama lain.
25

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azanuddin (2010), Pascasarjana UIN 

Malang, Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. yang mengangkat topik mengenai 

Budaya Toleransi Beragama Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Berbasis Multikultural di SMA Negeri 1 Amlapera-Bali. dalam penelitiannya 

menghasilkan pengembangan budaya toleransi tidak terjadi begitu saja, tetapi 

direncanakan yang menjadi bagian penting dari kebijakan institusi, untuk itu perlu 

didekati secara sistematis dengan mengunakan strategi yang tepat, menurutnya, 

pendidikan agama berbasis multikultural sangat tepat digunakan untuk 

mengembangkan budaya toleransi beragama, Siswa diharapkan mampu 

mengienternalisasi nilai-nilai yang dibangun seperti pluralisme, inklusifisme dan dialog 

antar umat beragama. Hasil yang diperoleh menunjukan tingkat toleransi sudah baik 

mencapai 75 % baik melalui tingkat penguasaan materi yang diimplementasikan dalam 

kehidupannya sehari-hari melalui perencanaan, proses dan evaluasi.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Titin Nuryaningsih (2006), Pascasarjana 

UMM Malang, Konsentrasi Pendidikan Agama Islam. yang mengangkat topik 

mengenai Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam dan PPKN Sebagai Sarana 

Membentuk Kesadaran Beragama Siswa (Studi Kasus di Mts Ngrambe Ngawi). Dalam 

penelitian ini menghasilkan bahwa beberapa konsep dan metode  pengajaran PPKn dan 

pendidikan Islam yang bervariatif, dengan tujuan membangun kesadaran beragama 

                                                           
25

Achmad Mustholih, Skripsi. Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid 

dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011) . 
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anak didik yang lekat dengan nilai-nilai Islam, namun perlu diketahuai bahwa 

penerapan metode-metode yang variatif tersebut harus menyesuaikan dengan ruang 

lingkup siswa, ruang lingkup tersebut mengangkut usia, dan perkembangan anak yang 

meliputi perkembangn fisik, akal, emosi, bahasa, jiwa, rasa keberagamaan, rasa sosial, 

kepribadian, moral akhlak. Pembentukan akhlak yang mulia meliputi tiga hal, pertama, 

pertumbuhan sikap dan jiwa keagamaan dapat bersifat positif dan bersifat negatif, 

tergantung pada penerapan metode pendidikan agama Islam di Sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan keluarga yang kedua setelah si anak, peran pendidik di semua 

lingkungan, baik itu guru maupun keluarga untuk mengoptimalkan fungsi dan tujuan 

pendidikan di lingkungannya. Kedua Metode pendidikan Agama Islam telah memberi 

kerangka acuan yang tepat bagi pematangan kesadaran beragama anak menuju ke arah 

yang positif dan konstruktif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perkembangan maupun 

jiwa keagamaannya.   

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, walaupun sama dalam tema penelitian 

pendidikan dan kajian keagamaan, tapi belum ada satupun yang menghubungkan 

pendidikan agama dan pembentukan budaya toleransi dengan obyek penelitian di 

sekolah tinggi (kampus), dalam proposal penelitian ini, peneliti mendapat peluang 

untuk mengkaji Proses Pendidikan Agama dalam  Pembentukan Budaya Toleransi di 

Politeknik Negeri Manado.  

G.  Sistematika Pembahasan  

 

Penulisan Tesis ini, memfokuskan kajiannya pada Pendidikan Agama dalam  

Pembentukan Budaya Toleransi di Politeknik Negeri Manado. 
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Bab 1 merupakan bab pendahuluan, sebagai bab pengantar yang berisi latar 

belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitiatan, manfaat penelitian, 

penelitin terdahulu dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian pustaka, yang terdiri dari landasan teori dan terakhir berisi 

tentang kerangka berpikir peneliti yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas.  

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti yang berisi sumber data, prosedur pengumpulan data serta 

sistematika data-data serta paparan data yang dipergunakan untuk menggali data-data 

yang telah difokuskan dari permasalahan-permasalahan di atas. 

Bab IV pembahasan, yang merupakan jawaban-jawaban dari  permasalahan-

permasalahan tersebut  pada bab latar belakang, serta bentuk-bentuk upaya yang 

dilakukan pemangku pendidikan Islam di Kampus Polteknik Manado.  

Bab V berisi penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan tersebut diatas.  


