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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti dalam penelitian 

ini yakni, pertama Skripsi yang ditulis oleh Novi Ulvia Khasanah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Toleransi Beragama Siswa di 

SMPN 2 Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana strategi guru PAI dalam membina toleransi beragama siswa di 

SMPN 2 Malang serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat strategi guru tersebut dalam membinan toleransi antar umat 

beragama siswa di SMPN 2 Malang. Peneltian ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan menggambarkan data-data untuk kenyataan yang ada. 

Hasil dari penelitian ini bahwa strategi guru PAI dalam membina toleransi 

antar umat beragama siswa di SMPN 2 Malang melalui beberpa strategi, seperti 

menjadi suri tauladan bagi siswa di SMPN 2 Malang dengan ferforman yang 

baik, memberikan kebebasan beragama, menghormati dan menghargai 
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perbedaan agama siswa, kemudian memulai dialog antar beragama siswa 

seperti ketika ada permasalahan beragama.17 

Kedua skripsi yang ditulis oleh Sofia Nur Aeni, jurusan pendidikan agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Purwokerto tahun 2018 dengan judul “Pengembangan Budaya 

Toleransi Beragama Berbasis Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam DI SD Nasional 3 Bahasa Putera Harapan Purwokerto”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberagamaan 

peserta didik di SD Nasional 3 Bahasa Putera Harapan Purwokerto dalam 

menyikapi perbedaan agama yang ada, serta untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan untuk pengembangan budaya toleransi beragama melalui 

pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap basis kehidupan multikulturan 

di SD Nasional 3 Bahasa Putera Harapan Purwokerto. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini yaitu, kondisi keberagamaan peserta didik di SD Nasional 3 

Bahasa Putera Harapan Purwokerto berasal dari latar belakang agama yang 

berbeda-beda, agama yang dianut oleh peserta didik yaitu Islam, Kristen, 

Konghuchu, Khatolik dan Budha, akan tetapi tidak ada yang membatasi untuk 

berinteraksi bagi mereka, hal tersebut bisa dilihat ketika mereka belajar 

bersama di sekolah dan bekerja sama dalam kegiatan apapun ddan tetap saling 

menghormati. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengembangkan budaya 

                                                                   
17 Novi Ulfia Hasanah, “Strategi Guru PAI dalam Membina Toleransi Beragama di Siswa di 

SMPN 2 Malang”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang 2016) 



10 

 

 

 

toleransi beragama berbasis multikultural melalui pembelajaran PAI di SD 

Nasional 3 Bahasa Putera Harapan Purwokerto dilakukakn melalui kegiatan 

yang ada di sekolah seperti, pada pembelajaran pendidikan agama Islam, 

peringatan hari besar keagamaan, doa bersama sebelum ujian Nasional.18 

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Fahimul Ilmi, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada tahun 2016 dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikultural di Sekolah Menengah Atas 

Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Penelitian ini memiliki beberapa bertujuan, 

yaitu untuk memperoleh gambaran tentang keragaman siswa SMA Selamat 

Pagi Indonesia Batu, mengetahui upaya guru agama dalam menanamkan nilai-

nilai multikultural di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu, kemudian 

mengatuhui manfaat-manfaat penanaman nilai-nilai multikultural di SMA 

Selamat Pagi Indonesia Batu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Keabsahan data diperkuat dengan pengecekan data 

menggunakan presisent observation, teknik tringulasi dan menggunakan bahan 

referensi. Hasil dari penelitian ini yaitu, keragaman agama/pluralitas 

diprosentasikan 40% muslim, 40% Kristen Katolik, 10% Hindu, dan 10% 

Budha, kemudian upaya yang dilakukan oleh guru agama dalam menanamkan 

nilai-nilai multikultural yaitu dengan bimbingan, nasehat, teladan, dan 

                                                                   
18  Sofia Nur Aeni, “Pengembangan Budaya Toleransi Beragama Berbasis Multikultural 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Nasional 3 Bahasa Putera Harapan 

Purwokerta”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agam 
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bersosial. Adapun manfaat dalam menanamkan nilai-nilai multikultural yaitu 

saling memahami, kerukunan, gotongroyong/kerjasama, dan percaya diri.19 

Keempat jurnal manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan 

yang ditulis oleh Azwarhadi pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran PAI Serta Penanaman Toleransi Beragama Pada SD Fransisikus 

Padang Panjang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi pembelajaran PAI serta penanaman toleransi beragama pada SD 

Fransiskus Padang Panjang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek apa adanya dan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu telah 

tertanam sikap salng menghormati dan toleransi bagi guru dan peserta didik 

yang berbeda keyakinan di lingkungan sekolah. SD Fransiskus Padang Panjang 

sebagai sekolah bercirikan agama non-Islam telah melaksanakan pembelajaran 

pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam dan 

melaksanakan kebijakan pemerintah kota Padang Panjang yaitu kurukilum 

pendidikan Al-Qur’an dan Tahfiz.20 

Kelima journal of Islamic education yang ditulis oleh Muhammad Usman 

dan Anton Widyanto pada tahun 2019 dengan judul “Internalisasi Nilai-Nilai 

Toleransi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

                                                                   
19 Fahimul Ilmi, “Upaya Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikultural di Sekolah 

Menengah Atas Selamat Pagi Indonesia Batu”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016) 
20 Azwarhadi, “Implementasi Pembelajaran PAI Serta Penanaman Toleransi Beragama Pada 

SD Fransisikus Padang Panjang”, jurnal manajemen, kepemimpinan, dan supervisi, Vol. 1 No. 2, 

Edisi Desember 2016 
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untuk mengetahui bagaimana proses internalisasi nilai-nilai toleransi beragama 

serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan metode 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini yaitu internalisasi nilai-nilai toleransi beragama di integrasi 

melalui proses pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga peserta didik 

dapat memahami dan mengimplementasikannya serta lingkungan sekolah yang 

mendukung arah pembentukan nilai toleransi. Selain itu kegiatan 

ekstrakurikuler yang berdampak langsung pada proses internalisasi nilai 

toleransi beragama, seperti peringatan hari besar Islam, kajian hari jum’at, 

kunjungan musibah, dan kegiatan Rohis. Adapun faktor pendukung proses 

internalisasi yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang telah dijelaskan sebelumnya, 

kerjasama guru sekaligus kepala sekolah, sedangkan faktor penghambat yaitu 

tidak ada modul khusus terkait toleransi beragama serta gejolak SARA dan 

informasi mengenai intoleransi di media massa.21 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan, terdapat 

persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yakni 

membahasan mengenai toleransi beragama di sekolah. Adapun hal yang 

membedakan dalam penelitian ini yakni fokus permasalah yang dirumuskan, 

dimana pada penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan 

mengenai internalisasi nilai-nilai toleransi beragama melalui pembelajaran 

                                                                   
21  Muhammad Usman, Anton Widyanto, “Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia”, Journal 

Of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, Edisi Januari 2018. 
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pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Ngadas, akan tetapi guna 

memperdalam hal tersebut peneliti juga merumuskan mengenai bagaimana 

pandangan guru dan peserta didik tentang perbedaan agama serta hubungan 

sosial intern ataupun antar kelompok agama di SD Negeri 1 Ngadas.  

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian internalisasi 

Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang 

berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. 22  Tafsir 

menjelaskan bahwa internakisasi merupakan suatu upaya memasukkan 

penegetahuan (knowing), dan keterampilan melaksanakan (doing) itu 

kedalam pribadi. 23  Dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa 

internalisasi merupakan suatu proses penghayatan, pendalaman, 

penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. 

Menurut Muhaimin terdapat tiga tahap yang mewakili proses 

internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik ataupun anak 

asuh, yaitu:24 

1) Tahap transformasi nilai, yakni proses yang dilakukan oleh pendidik 

dalam menginformasikan nilai - nilai baik dan buruk 

                                                                   
22  Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 5 Februari 2019 dari 

https://kbbi.web.id/internalisasi 
23 Tafsir Ahmad, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2010), hal. 229 
24 Muhaimin, Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), hal. 153. 
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2) Tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan 

melakukan komunikasi atau interaksi dua arah yang bersifat interaksi 

timbal balik 

3) Tahap traninsternalisasi, tahap ini tidak hanya dilakukan dengan 

komunikasi verbal, tetapi yang berperan aktif yakni komunikasi 

kepribadian. 

Berdasarkan tahapan itu, internalisasi merupakan sentral perubahan 

kepribadian dengan dimensi kritis pada perubahan diri manusia, di 

dalamnya termuat pemberian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap 

makna.  

 

2. Pengertian nilai  

Nilai merupakan suatu rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pilihan.25  Nilai dalam pengertian abstrak tidak bisa ditangkap melalui 

panca indera, yang bisa ditangkap yaitu sesuatu yang memiliki atau 

mengandung nilai.26 Mulyana juga mengartikan bahwa nilai merupakan 

suatu rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.27 Adapun Louis 

Kattsoff mengartikam nilai menjadi tiga: pertama, nilai sebagai kualitas 

empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita secara langsung dapat 

mengalami dan memahami kualitas pada objek. Kedua, nilai sebagai objek 

dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada di kenyataan atau 

                                                                   
25  Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 5 Februari 2019 dari 

https://kbbi.web.id/nilai 
26 La Ode Gusal, “Nilai - nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara Karya La 

Ode Gusal”, Humanika, Vol. 3, No. 15, Edisi Desember 2015, hal. 3 
27 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 11 
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pun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, yang mana 

nilai itu diciptakan berdasarkan hasil kehidupan.28 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

nilai merupakan suatu konsep abstrak yang ada pada manusia mengenai hal 

baik dan buruk atau pun salah dan benar, serta suatu yang dianggap 

berharga dan bermanfaat dalam kehidupan.  

 

3. Toleransi Beragama  

a. Pengertian toleransi beragama 

Toleransi beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

bersifat, atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan 

pendirian (pendapat, pandangan kepercayaan) yang berbeda atau pun 

bertentangan dengan diri sendiri.29  Menurut UNESCO yang dikutip 

oleh Yamin dan Vivi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, 

meneriman menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan 

berpendapat serta karakter manusia. 30  Dalam konteks sosial-budaya 

Yamin dan Vivi juga menjelaskan bahwa toleransi merupakan suatu 

keniscayaan. 31  Adapun Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa 

toleransi bukan sekedar bentuk penghormaat dan pengakuan, akan tetapi 

juga penerimaan akan perbedaan agama dan status sosial.32 

                                                                   
28 Louis Kattsoff, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 318-335 
29  Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Februari 2019 dari 

https://kbbi.web.id/toleransi 
30 Moh Yamin, Vivi. Aulia, Meratas Pendidikan Toleransi: Pluralisme dan Multikulturalisme 

Keniscayaan Peradaban, (Malang: Madani Media, 2011), hal. 5 
31 Moh Yamin, Vivi. Aulia, Meratas Pendidikan Toleransi…...............,......................... hal. 6 
32 Suwardiyamsyah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid................................................, hal. 121 
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Berdasarkan definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa toleransi 

yaitu hidup dengan damai, saling menghargai dan menghormati 

perbedaan sebagai suatu keniscayaan, yang dibuktikan dengan sikap, 

tindakan, perilaku individu dengan indivu atau kelompok dengan 

individu. 

Jika disandingkan dengan agama, maka toleransi agama merupakan 

toleransi yang mencakup masalah keyakinan dalam diri manusia yang 

berhubungan dengan akidah atau ketuhanannya. Toleransi beragama 

tersebut di implementasikan dengan memberikan kebebasan kepada 

seseorang untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya, serta 

menghormati atas pelaksanaan ajaran yang diyakini.33 

b. Toleransi beragama dalam Islam 

Islam secara definisi berarti “damai”, “selamat” dan “menyerah 

diri”. Definisi Islam tersebut sering dirumuskan dengan istilah Islam 

agama rahmatal lil’alamin” (agama yang mengayomi seluruh alam). 

Hal tersebut berarti bahwa kehadiran agama Islam bukan untuk 

menghapus semua agama yang sudah ada,  Islam menawarkan suatu 

dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari 

bahwasanya keragama umat manusia baik agama dan keyakinan 

merupakan kehendak Allah, oleh karenanya tidak mungkin untuk 

disamakan. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Yunus ayat 99:34 

                                                                   
33 Casram, “Membangun Sikap Toleransi…......................................., hal. 187-198  

 34 QS. Yunus (10) : 99 
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ونلواْ  ٰ يَكل نَت تلۡكريهل ٱنلَّاَس َحَّتَّ
َ
فَأ
َ
ۡم ََجييًعاۚ أ ُّهل ۡرضي ُكل

َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِفي ٱۡۡل

ۡؤمينييَ   مل
Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah 

beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 

apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi 

orang-orang yang beriman semuanya? 

 

Lebih lanjut, dalam QS. Yunus Allah menjelaskan lagi yang artinya: 

“Katakan olehmu (ya Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju 

ke titik pertemuan (kalimatun sawa atau common velues) antara kami 

dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak 

pula mempersekutukan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari 

kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain 

Allah!”. Ayat tersebut mengajak umat beragama (terutama Yahudi, 

Kristiani, dan Islam) menekankan persamaan dan menghindari 

perbedaan demi merengkuh rasa saling menghargai dan menghormati. 

Ayat tersebut juga mengajak untuk bersama-sama menjunjung tauhid, 

yakni sikap tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Sehingga 

ayat tersebut dengan jelas mengayuh suatu konsep toleransi antar umat 

beragama yang didasari atas kepentingan yang sama, yakni menghindari 

konflik. 

Islam memiliki konsep yang amat konprehensif yakni saling 

menghargai dan mengormati dalam iman dan keyakinan kepada 

pemeluk agama lain. Dari konsep tersebut memunculkan spirit 

ketaqwaan dalam beragama yang kemudian malahirkan rasa 

persaudaraan universal diantara manusia. Persaudaraan universal ini 
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adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam, didalamnya memuat 

keadilan, perdamaian, kerjasama, serta menegasikan keburukan. 35 

Berdasarkan hal tersebut, keyakinan umat Islam bahwa:  

1) Perbedaan manusia dalam memeluk agama adalah karena kehendak 

Allah, yang dalam hal ini telah memberikan kebebasan dan ikhtiar 

kepada makhluknya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Huud ayat 118:36 

َتليفيَي   ۡ لوَن ُمل ۖٗ َوََل يََزال َدٗة ٗة َوٰحي مَّ
ل
 َولَۡو َشآَء َربَُّك ََلََعَل ٱنلَّاَس أ

Artinya: 

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan 

manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih 

pendapat” 

 

2) Manusia adalah makhluk yang mulia apapun agama, kebangsaan 

serta warna kulitnya. Sebagaima firman Allah SWT dalam QS Al-

Isra’ ayat 70:37 

يَبٰتي  ير يَن ٱلطَّ م مر ي َوٱۡۡلَۡحري َوَرزَۡقَنٰهل ۡم ِفي ٱلَۡبر ٓ َءاَدَم وَََحَۡلَنٰهل ۡمَنا بَِني َولََقۡد َكرَّ
ۡن خَ  يمَّ ٰ َكثيريٖ مر ۡم لََعَ ۡلَنٰهل يٗٗل  َوفَضَّ  لَۡقَنا َتۡفضي

Artinya: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami 

beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 

makhluk yang telah Kami ciptakan. 

 

3) Orang muslim tidak diberikan tugas untuk menghisab orang kafir 

karena kekafirannya. Hal tersebut merupakan hak prerogratif Allah 

                                                                   
35  Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (Al-SAMAHAH) Antar Umat Beragama Perspektif 

Islam”, Journal Of Islam and Plurality, Vol. 2, No. 1, Edisi Desember 2016, hal. 35-36 

 36 QS. Huud (11) : 19 

 37 QS. Al-Isra (17) : 70  
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SWT. hisab bagi mereka adalah di yaun al-hisab atau yaum al-

qiyamah, sebagaimana firnan Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 68-69:38 

ۡم يَۡوَم ٱۡلقيَيَٰمةي فييَما  مل بَۡيَنكل ل ََيۡكل يَما َتۡعَمللوَن ٱَّللَّ ۡعلَمل ب
َ
ل أ لي ٱَّللَّ وَك َفقل

ل ِإَون َجَٰدل
وَن   نتلۡم فييهي ََتَۡتليفل  كل

Artinya: 

Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: 

"Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan". 

Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat 

tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. 

 

4) Keimanan orang muslim bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku 

adil dan menyukai perbuatan adil, serta merintahkan untuk 

berakhlak mulia sekalipun terhadap orang kafir, membenci 

kedzaliman, dan menghukum orang-orang yang bertindak dzalim, 

walaupun kedzaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada 

orang kafir. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:39 

ۡم َشنَ  ِۖ َوََل ََيۡريَمنَّكل يٱۡلقيۡسطي َهَدآَء ب ي شل َّ ْ قَوَّٰميَي َّللي ونلوا ْ كل ييَن َءاَمنلوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َٰٓأ ٔ َٔانل يَ

يَما تَ  ُۢ ب َ َخبيريل ۚ إينَّ ٱَّللَّ َ واْ ٱَّللَّ يلتَّۡقَوٰىۖٗ َوٱتَّقل ۡقَربل ل
َ
َو أ لواْ هل ل ْۚ ٱۡعدي لوا ل َلَّ تَۡعدي

َ
َٰٓ أ  ۡعَمللوَن  قَۡوٍم لََعَ

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 

                                                                   
 38 QS. Al-Hajj (22) : 68-69 

 39 QS. Al-Maidah (5) : 8 
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5) Ajaran Islam tidak pernah memaksa umat lain untuk menjadi 

muslim apalagi melalui jalan kekerasan. Sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 256:40 

ي  غلوتي َويلۡؤمينُۢ بيٱَّللَّ ٰ يٱلطَّ ۡر ب ۚ َفَمن يَۡكفل ي َ ٱلرُّۡشدل ميَن ٱۡلَغر يينيِۖ قَد تََّبيَّ  إيۡكَراَه ِفي ٱلر
ََلٓ

ل َسمييٌع َعلييٌم   ۡثََقٰ ََل ٱنفيَصاَم لََهاۗ َوٱَّللَّ ي ٱلۡول ۡرَوة يٱۡلعل  َفَقدي ٱۡسَتۡمَسَك ب
Artinya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. 

 

6) Agama Islam diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia. 

Hukum-hukum Islam dibangun atas kemudahan dan tidak 

menyulitkan. Norma-norma agama itu seluruhnya dicintai (oleh 

Allah) namun yang mudah dari itu semualah yang oaling dicintai 

oleh Allah. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:41 

ةَ  لۡكميللواْ ٱۡلعيدَّ ۡۡسَ َوِلي مل ٱۡلعل مل ٱۡليلۡۡسَ َوََل يلرييدل بيكل ل بيكل  .......يلرييدل ٱَّللَّ

Artinya:  

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. 

 

c. Tujuan dan fungsi toleransi beragama 

Toleransi beragama bertujuan untuk kerukunan hidup beragama. 

Dengan menerapkan sikap toleransi beragama, mewujudkan kehidupan 

yang damai atau pun harmonis sesama manusia tanpa melihat latar 

                                                                   
40 QS. Al-Baqarah (2) : 256 

 41 QS. Al-Baqarah (2) : 185 
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belakang agama. Menurut Jalaluddin yang dikutip oleh Sholihin, 

menjelaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama yaitu: 

1) Meningkatkan keimana dan ketakwaan, dengan adanya kenyataan 

agama lain akan meningkatkan penghayatan dan mendorong setiap 

pemeluk agama untuk memahami ajaran-ajaran agamanya 

2) Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, dengan kerukunan 

dan saling menghargai antar pemeluk agama maka stabilitas 

nasional akan terjaga 

3) Menjunjung serta menyukseskan pembangunan, dengan dukungan 

berbagai lapisan masyarakat 

4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan 

 

d. Perbedaan agama dan Toleransi beragama di sekolah 

Agama menjadi salah satu sumber konflik sosial, baik intern 

maupun antar kelompok beragama. Kehadiran agama yang dianggap 

mampu memberikan solusi atas problematika diberbagai aspek 

kehidupan manusia, faktanya justru menjadi penyebab konflik karena 

perbedaan pendapat ataupun penafsiran. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Stephanus, bahwa agama seringkali tampil dengan dua wajah, di 

satu sisi membawa kedamaian tetapi di sisi lain justru di kaitkan dengan 

fenomena kekerasan.42 

                                                                   
42 Stephanus Turibius Rahmat, “ Agama dan Konflik Sosial”, Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan Missio, Vol. 8, No. 1, Edisi Januari 2016, hal. 132-143 
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Nurcholis Madjid mengungkapkan bahwa konflik, kekerasan, dan 

reaksi destruktif akan muncul ketika agama kehilangan kemampuan 

untuk merespon secara kreatif perubahan sosial yang sangat cepat.43 

Adapun menurut Tobroni model keberagaman yang berparadigma 

eksklusif memungkinkan menjadi penyebab lahirnya suatu konflik antar 

umat beragama. Orang dengan paradigma keberagamaan tersebut 

memiliki kepribadian tertutup, yaitu menutup ruang dialog dengan 

penganut agama lain, dan juga merasa bahwa agamanya yang paling 

benar, sementara agama dan komunitas lain salah dan dianggap sesat.44 

Bentuk dari toleransi dan intoleransi di sekolah misalnya antara 

guru atau peserta didik muslim dan non muslim, kultur dan etnik tertentu, 

antar guru dan peserta didik yang berbeda suku, dan antar guru dan 

peserta didik yang berbeda golongan kepercayaan. Sekolah sebagai 

sarana pendidikan memiliki peran penting dalam membangun 

lingkungan sekolah yang plural dan toleran terhadap pemeluk agama. 

Toleransi adalah awal dari terciptanya kerukunan, tanpa keberadaan 

toleransi tidak akan ada sikap saling menghormati, mengasihi dan 

gotong-royong antar umat beragama.45  

Sekolah mempunyai tanggung jawab dalam menanamkan budaya 

toleransi kepada peserta didik. Oleh karena itu, semua pihak yang ada 

di sekolah turut berperan dalam hal tersebut. Guru sebagai sosok teladan 

                                                                   
43 Nurcholish Madjid, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: Paramadina, 

2001), hal. 20. 

 44 Tobroni, Relasi Kemanusiaan dalam Keberagaman (Mengembangkan Etika Sosial Melalui 

Pendidikan), Bandung: Karya Putra, 2012, hal. 71. 
45 Anita Khusnun Nisa, M. Wahid Nur Tualeka,….......,.................................................. hal. 2. 
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bagi peserta didik di sekolah mempunyai peran penting dalam 

menanamkan sikap toleransi. Menurt Borba yang dikutip oleh Nanda, 

terdapat tiga langkah dalam membangun toleransi dalam diri peserta 

didik serta meningkatkan kecerdasan moralnya, yakni:46 

1) Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi 

Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi merupakan langkah 

pertama yang paling efektif. Kita harus memberikan dengan sadar 

memberikan contoh dan menumbuhkan toleransi baik di rumah 

ataupun di sekolah sejak anak-anak, karena pada usia tersebut 

merupakan saat yang terbaik membantu anak agar tumbuh menjadi 

individu yang menghargai dan menghormati orang lain meski 

mereka berbeda. 

2) Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan 

Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan sama halnya dengan 

guru memberikan motivasi atau menumbuhkan kesadaran mengenai 

perbedaan. Dalam sekolah, setiap peserta didik memiliki karakter 

yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat memotiviasi peserta didik 

untuk bersikap menerima perbedaan dengan mengembangkan sikap 

positif terhadap keragaman. Seperti halnya guru dapat menunjukan 

manusia dengan berbagai jenis, gender, usia, budaya, penampilan 

fisik, serta latar belakang yang berbeda-beda. 

3) Menentang stereotip dan tidak berprasangka 

                                                                   
46 Nanda Masyitah, “Studi Deskriptif Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Toleransi Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV SDN 20 Kota Bengkulu”, (Skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, Bengkulu 2014), hal. 17-20 
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Membimbing atau mengarahkan siswa agar tidak berprasangka 

buruk sama halnya dengan menentang stereotip dan tidak 

berprasangka. Guru perlu mendidik serta mengajarkan peserta didik 

agar memahami bawa semua orang berhak untuk mendapat 

perlakuan yang baik.  

Berdasarkan hal diatas, dalam mencontohkan serta 

menumbuhkan toleransi, cara terbaik bagi seorang guru adalah 

menjadi teladan bagi peserta didik melalui penghlihatan serta 

pendengaran dalam wujud perilaku guru. 

 

4. Hubungan sosial intern dan antar kelompok beragama 

Hubungan sosial merupakan suatu hubungan timbal balik yang 

terwujud antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta 

kelompok dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat untuk mencapai 

tujuan tertentu. Wardiatmoko dalam Fihayati menjelaskan bahwa hubungan 

sosial merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan kepentingan baik 

antar individu maupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung 

guna menciptakan rasa saling perhatian, kerjasama, serta saling 

menguntungkan.47 Berdasarkan definisi tersebut, bisa diktarik kesimpulan 

bahwa hubungan sosial merupakam hubungan timbal balik yang terwujud 

antaran individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok 

                                                                   
47 Eka Fihayati, “Analisis Pemahaman dan Sikap Siswa Terhadap Hubungan Sosial Siswa Berbeda 

Budaya Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Sidoarjo Tahun Pelajaran 2014, (Skripsi Fakulta Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung, Lampung 2014), hal. 22 
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dengan kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan rasa saling 

perhatian, kerjasama, serta saling mengingatkan. 

Hubungan sosial dalam konteks umat beragama merupakan suatu 

keniscayaan, baik intern maupun antar kelompok agama. Sebagaimana yang 

ada di Indonesia dengan keberagaman agama yang dianut oleh setiap 

individu, tetap mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan 

hubungan sosial yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, 

agar tidak terjadi konflik dalam berkehidupan serta mampu hidup 

berdampingan dengan latar belakang agama yang beragam, tentunya sangat 

diperlukan kerukunan umat beragama baik intern maupun antar kelompok 

beragama. 

Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi sosial 

dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama tanpa 

mengurangi hak setiap individu untuk melaksanakan kewajiban agamanya. 

Urgensi dari kerukunan agama tersebut yakni untuk mewujudkan kesatuan 

pandangan serta sikap, agar dapat melahirkan kesatuan perbuatan dan 

tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang 

melepaskan diri dari tanggung jawab ataupun menyalahkan yang lainnya.48 

 

5. Hubungan sosial intern dan antar kelompok agama dalam Islam 

Perbedaan adalah suatu bentuk keniscayaan. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. Al-Hujrat ayat 13:  

                                                                   
48  Toto Suryana, “Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama”, Jurnal 

Pendidikan Agama islam, Vol. 9, No. 2, Edisi 2011, hal. 134 
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 ْۚ ََعاَرفلٓوا يَل ِلي وٗبا َوَقَبآئ عل ۡم شل نََثٰ وََجَعۡلَنٰكل
ل
ين َذَكرٖ َوأ م مر َها ٱنلَّاسل إينَّا َخلَۡقَنٰكل يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َ َعلييٌم َخبيريٞ   ۡمۚ إينَّ ٱَّللَّ ۡتَقىٰكل
َ
ي أ ۡم عينَد ٱَّللَّ ۡكَرَمكل

َ
 إينَّ أ

   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.”(QS.Al-Hujurat (49): 13) 

 

Islam mengakui bahwa perbedaan merupakan salah satu syarat 

keharmonisan dalam kehidupan. Oleh karenanya, Islam mengajarkan 

mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan. Dalam 

hubungan sosial, Islam mengenal konsep ukhuwwah Islamiyah, yakni 

persaudaraan sesama umat muslim. Sehingga, demi menjaga 

persaudaraan serta menghidari perpecahan, para ahli menetapkan tiga 

konsep guna memantapkan ukhuwah Islamiyah, yakni:49 

1) Konsep tanawwul al ‘ibadah, yakni mengakui adanya keragaman 

cara beribadah. Keragaman cara beribadah adalah sebuah bentuk 

interpretasi terhadap perilaku Rasulullah yang ditemukan dalam 

hadits. Terhadap orang yang berbeda interpretasi, perlu 

dikembangkan toleransi yang tinggi dengan tetap mengembangkan 

silaturrahmi 

2) Konsep al mukhtiu fi al ijtihadi lahu ajrun, yakni menghormati 

perbedaan dalam produk ijtihad. Karena wewenang untuk 

                                                                   
49 Toto Suryana, “Konsep dan Aktualisasi......, hal. 130 
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menentukan yang benar dan salah bukan lah manusia, melainkan 

Allah SWT. Oleh karenanya, perbedaan ijtihad hendaknya tidak 

mengorbankan ukhuwah Islamiyah yang ada. 

3) Konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al mujtahid, yakni memahami 

bahwa persoalan-persoalan hukumnya belum ditetapkan secara pasti, 

maka Allah SWT. tidak menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, 

umat islam dituntuk untuk menetapkan melalui ijtihad dan hasil dari 

ijtihad tersebut merupakan ketetapan AllahSWT. bagi masing-

masing mujtahid.  

Adapun hubungan umat Islam dengan umat beragama lain 

merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang tidak dilarang oleh syariat 

Islam, seperti dibidang ekonomi, politik, maupun budaya yang tidak 

dilarang, selagi tidak bekerjasama pada persoalan aqidah dan ibadah.  

 

6. Pembelajaran pendidikan agama Islam 

a. Pengertian pembelajaran pendidikan Islam 

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar 

peserta didik dapat belajar guna mencapai tujuan pendidikan. 50 

Adapun pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina 

peserta didik agar dapat memahami ajaran-ajaran Islam dengan 

menyeluruh, menghayati tujuan, sehingga dapat mengamalkan dan 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 51  Pendidikan agama 

                                                                   
50 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), hal. 201 
51 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 87 
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Islam juga merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentusn Allah 

SWT. Sebagai pedoman bagi peserta didik agar berpengetahuan dan 

handal dalam mengamalkan ketentuan Allah SWT. secara 

menyeluruh.52 Oleh karena itu, Pembelajaran pendidikan agama Islam 

diartikan sebagai upaya membuat peserta didik dapat terdorong, belajar 

dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama Islam dengan 

menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap 

dalam tingkah laku seseorang.53 

b. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam 

Tujuan umum pembelajaran pendidikan agama Islam selaras 

dengan pandangan Islam kepada manusia sebagai Khalifah fil Ardh. 

Tujuan tersebut juga harus di selaraskan dengan tujuan pendidikan 

nasional serta tujuan institusi yang menyelenggarakan pendidikan 

tersebut.54 

Tujuan akhir pendidikan Islam yakni terwujudnya kepribadian 

muslim yang merealisasikan dan mencerminkan ajaran Islam. 55 

Didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imron (3) ayat 102:56 

وَن   ۡسليمل نتلم مُّ
َ
وتلنَّ إيَلَّ َوأ َ َحقَّ تلَقاتيهۦي َوََل َتمل واْ ٱَّللَّ ييَن َءاَمنلواْ ٱتَّقل َها ٱَّلَّ يُّ

َ
َٰٓأ  يَ

Artinya: 

                                                                   
52 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam................................................., hal. 87 
53 Abdul Madjid dan Dina Andayani, ...................................................….., hal. 132 
54 Ramdani Ihsan, Ahmad Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

1998), hal. 63 
55 Ramdani Ihsan, Ahmad Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan …....................................., hal. 69 
56 QS. Ali Imron (3), 102 
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam 

 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi tujuan 

pokok pendidikan agama Islam, yaitu: (1) untuk mencapai 

kesempurnaan manusia mendekatkan diri kepada Tuhan, (2) untuk 

mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam menjalankan hidup dan 

penghidupan untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. 57 

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

Islam terbagai menjadi dua, yaitu tujuan keagamaan dan ilmiyah. 

Tujuan keagamaan yakni beramal sesuai dengan tuntutan agama, 

sedangkan tujuan ilmiyah sebagai bekal hidup untuk kehidupannya di 

dunia. Adapun tujuan pendidikan Islam di sekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan manusia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia, yakni manusia yang berpengetahuan, rajin ibadah, 

erdas, produktif, jujur, disiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan, 

baik secara pribadi maupun sosial dan mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah.58 

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan pendidikan agama Islam 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam 

yakni membentuk insan kamil yaitu manusia sempurna yang dapat 

berperan hamba dan khalifah Allah SWT. 

 

                                                                   
57 Ramdani Ihsan, Ahmad Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan…......................................, hal. 66 
58 Amru Almu’tasim, “Penciptaan Budaya Religius Perguruan Tinggi Islam”, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1, Edisi Juli-Desember 2016, hal. 106. 
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7. Internalisasi nilai - nilai toleransi beragama melalui pembelajaran 

pendidikan  agama Islam 

Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan 

sesuatu. Sedangkan internalisasi nilai-nilai toleransi adalah sebuah proses 

menanamkan nilai-nilai toleransi. Internalisasi ini dapat dilakukan melaui 

institusi, seperti sekolah sebagai lembaga pendidikan, dengan pendekatan 

personal maupun material. Pendekatan personal dilaksanakan dengan cara 

personal seperti pendidik dan orang tua, sedangkan pendekatan material 

seperti kegiatan agama serta materi pembelajaran. 59  Adapun menurut 

Hasan yang dikutip oleh Nanda, terdapat beberapa indikator dari 

terinternalisasinya nilai toleransi kepada diri seseorang, yakni indikator 

untuk sekolah dan kelas, serta indikator untuk pembelajaran. 60  Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa indikator untuk kelas terdiri dari (1) 

memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga kelas tanpa 

membedakan, agama, suku, ras, golongan, status sosial, serta status 

ekonomi; (2) memberikan pelayanan kepada anak yang berkebutuhan 

khusus; (3) belajar dalam kelompok yang berbeda. Berdasarkan indikator 

tersebut, dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan 

penanaman nilai yang diharapkan melalui pelaksanaan pembelajaran. 

Berkaitan dengan pembelajaran, Pendidikan agama Islam tidak 

sekedar mengantarkan peserta didik untuk mengerti tentang ajaran Islam, 

                                                                   
59 Sholihin Tri Baskara, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berbasis Toleransi Antar 

Umat Beragama Di SMA Negeri 1 kraksan Kabupatern Probolinggo”, (Skripsi Jurursan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, Malang 2017), hal. 58 
60 Novi Ulfia Hasanah, “Strategi Guru PAI dalam Membina Toleransi........., hal. 23-24 
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namun lebih penting lagi yaitu bagaimana peserta didik dapat 

mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. 61 

Pendidikan Islam bertujuan menjadikan pribadi manusia yang ber-

akhlaqul karimah dalam menjalankan kehidupan, salah satunya dapat 

diukur dalam bentuk sikap toleransi, yakni menghargai dan menghormati 

perilaku atau pun keyakinan orang lain yang berbeda-beda. Sebagaimana 

prinsip dasar Islam mengenai pluralisme dan toleransi yang menilai 

bahwa syarat daripada terbangunnya keharmonisan adalah mengakui 

adanya perbedaan. Firman Allah SWT. dalam QS. Yunus (10) ayat 99:62 

 

 ٰ نَت تلۡكريهل ٱنلَّاَس َحَّتَّ
َ
فَأ
َ
ۚ أ ۡم ََجييًعا ُّهل ۡرضي ُكل

َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِفي ٱۡۡل

ۡؤمينيَي   ونلواْ مل  يَكل

 Artinya: 

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman 

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 

yang beriman semuanya?  

 

Pada pembelajaran pendidikan agama Islam, internalisasi nilai-nilai 

toleransi dapat dijalankan dengan melihat bagaimana nilai-nilai Islam 

yang menghargai pluralis multikultural, yakni:63 

1) Konsep kesamaan (al-sawiyah), Islam memandang manusia sama atau 

sederajat, karena yang membedakan hanyalah ketakwaan. Oleh karena 

itu, dalam perlakuan tidak ada perbedaan baik berdasarkan agama, ras, 

suku, dan budaya 

                                                                   
61 Zulyadain, “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi….........................................hal. 126  
62 QS. Yunus (10): 99 
63 Sholihin, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam…., hal. 47  
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2) Konsep keadilan (al-’adalah), dengan diri sendiri, keluarga, kelompok, 

dan lawan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58:64 

ۡهليَها ِإَوَذا َحَكۡمتلم بَۡيَ ٱنلَّاسي 
َ
َمَٰنٰتي إيََلَٰٓ أ

َ
ْ ٱۡۡل وا ن تلَؤدُّ

َ
ۡم أ رلكل مل

ۡ
َ يَأ إينَّ ٱَّللَّ

رٗيا   ُۢا بَصي َ ََكَن َسمييَع ٓۗ إينَّ ٱَّللَّ يهۦي م ب كل ا يَعيظل يعيمَّ َ ن ِۚ إينَّ ٱَّللَّ يٱۡلَعۡدلي واْ ب مل ن ََتۡكل
َ
 أ

  Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-

Nisa: 58) 

 

3) Konsep kebebasan atau kemerdekaan, dengan memandang manusia 

memiliki kebebasan dalam memilih profesi, wilayah hidup, bahkan 

memilih agama seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:65 

غلوتي َويلۡؤمينُۢ   ٰ يٱلطَّ ۡر ب ۚ َفَمن يَۡكفل ي َ ٱلرُّۡشدل ميَن ٱۡلَغر يينيِۖ قَد تََّبيَّ  إيۡكَراَه ِفي ٱلر
ََلٓ

ل َسمييٌع َعليي ۡثََقٰ ََل ٱنفيَصاَم لََهاۗ َوٱَّللَّ ي ٱلۡول ۡرَوة يٱۡلعل ي َفَقدي ٱۡسَتۡمَسَك ب يٱَّللَّ  ٌم  ب
Artinya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. QS. Al-Baqara: 

256 

 

4) Konsep toleransi (tasamuh), yakni suatu sifat atau sikap menghargai, 

membiarkan, membolehkan pendirian (pandang) orang lain yang 

bertentangan dengan kita.  

                                                                   
64 QS. An-Nisaa (4): 58 
65 QS. Al-Baqarah (2): 256 
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Berkaitan dengan itu, Nurcholis Madjid juga menjelaskan beberapa 

proses untuk menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan kepada peserta 

didik, yaitu:66 

a. Pendekatan indoktrinisasi, yakni suatu pendekatan yang digunakan 

oleh guru/pendidik dengan maksud untuk mendoktrinkan atau 

menanamkan materi pembelajaran dengan unsur memaksa untuk 

dikuasai oleh peserta didik tersebut.  

b. Pendekatan moral reasoning, yaitu suatu pendekatan yang digunakan 

guru untuk menyajikan materi yang berhubungan dengan moral 

melalui alasan-alasan logis untuk menentukan pilihan yang tepat.  

c. Pendekatan forecasting concequence, yaitu pendekatan yang 

digunakan guru dengan maksud mengajak peserta didik untuk 

menemukan kemungkinan akibat-akibat yang timbul dari suatu 

perbuatan. 

d. Pendekatan klasifisasi nilai, yaitu suatu pendekatan yang digunakan 

oleh guru untuk mengajak peserta didik melakukan tindakan yang 

mengandung unsur-unsur nilai (baik positif atau negatif) dan 

selanjutkan akan ditemukan nilai-nilai yang seharusnya dilakukan. 

e. Pendekatan ibrah atau amtsal, yaitu suatu pendekatan yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi dengan maksud agar peserta 

didik dapat menemukan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan 

                                                                   
 66 Nurcholis Madjid, Masyarakat Religious Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam 

Kehidupan, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 112-115 
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dalam suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang belum 

terjadi.  

  

 

  


