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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara majemuk di dunia, kemajemukan 

tersebut dapat dilihat dari beragamnya etnis, ras, warna kulit, bahasa, adat istiadat 

dan juga agama yang ada di Indonesia. Di antara kemajemukan tersebut salah 

satunya adalah etnis yang terdiri darietnis Jawa, Sunda, Madura, Baduy, Banten, 

Bugis, Melayu, Batak, Serawai,Lampung, Betawi, Bima, Dayak, Minahasa, 

Gorontalo dan lain-lain. Dari kemajemukan ini nampak ada dua sisi, ada sisi baik 

dan ada juga buruknya. Sisi baiknya adalah kehidupan yang terasa indah diwarnai 

dengan perbedaan sehingga saling mengenal antara satu golongan dengan 

golongan lain dan disatukan dalam ikatan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Namun di 

sisi lainsangat rawan terjadinya konflik perbedaan yang menimbulkan kekerasan 

karena mempertahankan kebenaran golongan yang dipercaya oleh setiap sukunya. 

Dilihat dari hasil survey menunjukkan kasus yang paling banyak terjadi adalah 

masalahintoleransi antar umat beragama. 

Kita tahu bersama bahwa agama dapat menjadi sumber moral dan 

etika.Konflik, kekerasan dan reaksi destruktif akan muncul apabila 

agamakehilangan kemampuan untuk merespon secara kreatif terhadap 

perubahansosial yang sangat cepat. Setiap agama tentu mengajarkan nilai-

nilai yangmelahirkan norma atau aturan tingkah laku para pemeluknya, 

memberikemungkinan bagi agama untuk berfungsi menjadi pedoman dan 

petunjukbagi pola tingkah laku corak sosial. Kerja sama antar agama 

diperlukan untukmenerjemahkan kesadaran atas hakikat dasar moralitas 

dan sikap moralterhadap realitas sosial serta keinginan untuk menghormati 

orang lain (Aulia, 2020). 

 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk kehidupan sosial 

yang baik, sehingga dengan pendidikan diharapkan setiap individu mempunyai 

bekal dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma 
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sosial yang berlaku, sehingga setiap warganya akan hidupdengan damai tanpa 

adanya konflik kekerasan, karena negara Indonesia adalahnegara yang patuh dan 

taat akan hukum, dengan pendidikan setiap individuakan mendapat pemahaman 

mengenai kultur yang berkembang dalammasyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

PendidikanNasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah: 

“Satu upaya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar danproses 

permbelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkanpotensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dannegara.” (Pasal 1 Ayat 1).” 

 

Pada Undang-Undang di atas dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peran 

penting dalam membentuk dan mengembangkan pribadi anak. Pendidikan dapat 

membentuk akhlak yang baik pada peserta didik sehingga hidup di masyarakat 

dengan penuh kedamaian. Menurut Damsar dalam Usman & Widyanto,sekolah 

memiliki peran yang besar dalam pembentukan pribadi peserta didik. Sekolah 

perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga, 

seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah.  

Pihak yangmempunyai peran dalam memberikan pendidikan disini 

khususnya pendidikan keagamaan tidak hanya pihak sekolah saja akan tetapi 

orang tua harus ikut berperan serta dalam penanaman pendidikan keagamaan 

sejak dini kepada anak, karena dengan pendidikan keagamaan akan membentuk 

moral dalam diri anak.Selain orang tua, guru adalah salah satu di antara faktor 

pendidikan yang memiliki peranan paling strategis, sebab gurulah sebetulnya 

pemain yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. Hal 



 

3 
 

ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 

2005 Pasal 1 Ayat 1: 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasipeserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal,pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” 

 

Dari Undang-Undang yang dijelaskan di atas, guru memegang 

peranpenting terutama dalam upaya membentuk watak anak 

melaluipengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Adapun 

yangmenjadi pemeran penting dalam memberikan pendidikan agama Islam 

dalamlingkup pendidikan formal adalah  guru Pendidikan AgamaIslam. 

Oleh karena itu guru PAI harus mampu memahami dan menanamkan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Sehingga dengan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dapat memberikan bekal 

kepada peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengembangkan 

segi-segi kehidupan spritual yang baik dan benar dalam rangka mewujudkan 

pribadi muslim seutuhnya. Dengan demikianpeserta didik mampu menciptakan 

kehidupan bersama yang sejahtera, diharapkan nantinya dapat menumbuhkan 

sikap toleran yang tinggi khususnyatoleransi antar umat beragama setiap peserta 

didik, karena toleransi adalahmenghargai keberagaman dan mengakui hak-hak 

manusia. 

Di antara nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam adalah 

nilai-nilai toleransi, yakni sikap dan tindakan menghargai dan berlapang dada 

terhadap perbedaan agama, suku,etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain 

yang berbeda dengan kita. Pada penelitian ini toleransi yang dimaksud adalah 

toleransi dalamaspek beragama yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan 
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pengajaran untuk saling menerima, menghargai, menghormati perbedaan-

perbedaan keyakinan di antara umat beragama, pemberian kebebasan 

untukmemilih suatu keyakinan, serta saling menghormati ibadah yang dijalankan 

oleh masing-masing pemeluk agama. 

Negara Indonesia tidak bisa dielakkan dari banyaknya perbedaan di 

dalamnya, termasuk perbedaan agama atau keyakinan. Namun perbedaan tersebut 

bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai masyarakat sebangsa dan setanah 

air kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama agar negeri ini tetap 

menjadi satu kesatuan yang utuh.  

Konflik antar umat beragama harus dihilangkan karena tidak sesuai dan 

bertentangan dengan prinsip-prinsip pancasila terutama pada sila kesatu. Toleransi 

beragama jangan hanya dijadikan teori semata tanpa dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sesuai pancasila sila ke-1 yaitu “Ketuhanan Yang Maha 

Esa” berarti setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya, 

setiap orang tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti 

ajarannya. Pancasila telah mengatur bagaimana seharusnya manusia bersikap 

terhadap agama dan kepercayaan orang lain. 

Nilai dan sikap toleransi sebelumnya telah dipraktekkan sejak dahulu pada 

masa Rasulullah SAW, di mana beliau dan para sahabatnya serta seluruh kaum 

muslimin hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Agaknya, sikap 

Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran dan contoh bagi kita yang hidup di 

zaman yang penuh dengan perbedaan ini, khususnya perbedaan agama. Di dalam 

kita  menyikapi realita hidup yang majemuk dan penuh dengan perbedaan perlu 

kepada contoh, dan contoh yang paling ideal adalah Rasulullah SAW dan para 
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sahabatnya. Dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan tentang bagaimana hidup 

dengan orang-orang di luar Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah 

Al-Kafirun sebagai berikut: 

قُْل ٰياَيَُّها اْلٰكِفُرْوَن )١( ََلۤ اَْعبُدُ َما تَْعبُدُْوَن )٢(َوََلۤ اَْنتُْم ٰعبِدُْوَن َمۤا 

ا َعبَْدتُّْم )٤(َوََلۤ اَْنتُْم ٰعبِدُْوَن َمۤا اَْعبُدُ )٥(لَُكْم ِدْينُُكمْ   اَْعبُدُ)٣(َوََلۤ اَنَا َعابِدٌمَّ

 َوِلَي ِدْيِن )٦(
Terjemah: 

 

Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang yang kafir (1),Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu semba (2),Dan kamu bukan 

penyembah tuhan yang aku sembah (3),Dan aku tidak pernah menjadi 

penyembah apa yang kamu sembah (4),Dan kamu tidak pernah (pula) 

menjadi penyembah apa yang aku sembah (5),Untukmu agamamu dan 

untukku agamaku (6). (QS 109: 1-6,Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy Syarif). 

. 

Ayat di atas merupakan pijakan kita dalam membina sikap toleransi dalam 

kehidupan, di mana setiap penganut agama tidak boleh memaksa penganut agama 

lain untuk beribadah atau menyembah sesembahannya. Itulah makna toleransi, 

memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih dan beribadah sesuai 

dengan keyakinannya, serta adanya rasa penghargaan terhadap penganut agama 

lain dan menjunjung tinggi pesaudaraan sesama manusia. 

Nilai toleransi menjadi sangat penting, karena saat ini kehidupan peserta 

didik tidak hanya dalam lingkungan homogen yang hanya paham satu agamaakan 

tetapi mereka berbaur dengan agama lain dalam satu lembaga pendidikan. Sama 

halnya Di SMA Negeri 9 Kendari yang menjadi lokasi penelitian ini, berdasarkan 

observasi awal, ditemukan bahwa di SMA Negeri 9 Kendari terdapat 

keberagaman agama yang dianut oleh siswa, di antaranya ada Islam, Kristen, 

Hindu, dan Katholik dengan jumlah mayoritas Islam. Jumlah siswa yang 

beragama Islam 982 orang, agama Kristen berjumlah 18 orang, agama Hindu 
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berjumlah 1 orang, dan agama Katholik berjumlah 24 orang. Secara realita, 

pergaulan dan interaksi siswa yang berbeda agama terjadi dengan baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai toleransi sangat kental dalam diri mereka, adanya sikap 

saling membantu, tolong-menolong, serta saling menghargai dengan siswa lain 

yang berbeda agama dengannya, hal ini tergambar pada keseharian mereka di 

sekolah.  

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari peran dan strategi guru PAI dalam 

membimbing dan menanamkan nilai toleransi pada peserta didiknya, sehingga 

ajaran guru tersebut diamalkan dan melekat pada diri siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara pra penelitian pada guru PAI di SMA Negeri 9 Kendari, di antara 

strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang memberikan kesan nilai 

toleransi adalah guru membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa siswa, 

siswa muslim dan non muslim digabungkan dalam satu kelompok untuk 

mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru, kemudian mereka memaparkan 

hasil dari diskusi mereka. Startegi guru tersebut dapat memberikan kesan nilai 

toleransi, yakni dengan bekerja sama dalam tim tanpa melihat latar belakang 

agama, menghargai pendapat kelompok lain yang berbeda dengannya, serta 

mencintai persatuan.  

Tujuan dari penanaman nilai-nilai toleransi pada siswa di sekolah tidak 

hanya agar siswa menerapkan di sekolah, akan tetapi lebih dari itu adalah agar 

dapat menjadi benteng bagi siswa dalam menjalani kehidupan di luar sekolahdan 

menghadapi masyarakat yang majemuk. Di sekolah mungkin saja tidak terjadi 

tindakan intoleransi, akan tetapi di luar sekolah sangat berpotensi untuk terjadi 

karena berbaur dengan masyarakat luas. 
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Oleh sebab itu, penetliti menjadikan SMA Negeri 9 Kendari sebagai objek 

penelitian dikarenakan disana terdapat keberagaman yang tidak hanyaetnis, ras, 

warna kulit, bahasa, adat istiadat, akan tetapi juga agama. Melihat dari keunikan 

tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengenai strategi guru PAI 

dalam menanamkan niali-nilai toleransi pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untukmelakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Guru PendidikanAgama Islam Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Siswa SMA Negeri 9 

Kendari” 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada: 

1.2.1 Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

toleransi pada siswa SMA Negeri  9 Kendari 

1.2.2 Kendala dan solusi bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai toleransi 

pada siswa SMA Negeri 9 Kendari 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa SMA Negeri  9 Kendari? 

1.3.2 Apa saja kendala bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai toleransi 

pada siswa SMA Negeri 9 Kendari serta solusinya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah:  
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1.4.1 Untuk mengetahui strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa SMA Negeri  9 Kendari. 

1.4.2 Untuk mengetahui kendala bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai 

toleransi pada siswa SMA Negeri 9 Kendari dan solusinya. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Untuk menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan bagi 

guru khususnya guru PAI yang berkaitan dengan strategi guru 

PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1.5.2.1 Bagi peneliti 

Untuk menjadi bekal pengetahuan ketika menjadi guru 

dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa 

1.5.2.2 Bagi guru  

Untuk memberikan informasi kepada para guru, 

khususnya guru PAI mengenai langkah-langkah atau 

strategi dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, agar 

para guru di sekolah lebih memperhatikan sikap para 

siswa.  

1.5.2.3 Bagi siswa 

Adapun bagi siswa adalah agar para siswa memahami dan 

memiliki nilai-nilai toleransi dalam diri mereka sehingga 

dalam kehidupan mereka muncul sikap toleransi. 
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1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Strategi  Guru PAI 

Strategi guru PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu usaha atau upaya yang didesain sedemikian rupa dan dilakukan 

oleh guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa 

SMA Negeri 9 Kendari. 

1.6.2 Nilai toleransi 

Nilai toleransi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap 

saling menghargai, menghormati serta berlapang dada terhadaap 

perbedaan agama yang ada dan menghargai penganut agama lain 

yang berbeda dari dirinya. 

 

 


