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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Strategi Guru PAI 

2.1.1 Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya 

adalah suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan 

(Aswan, 2016). Istilah strategi itu pada mulanya digunakan dalam dunia 

militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer 

untuk memenangkan suatu peperangan. Dewasa ini istilah strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh 

kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang 

manajer atau pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan 

kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai 

tujuannya itu, seorang pelatih sepak bola akan menentukan strategi yang 

dianggap tepat untuk dapat memenangkan suatu pertandingan setelah ia 

memahami segala potensi yang dimiliki timnya. Begitu juga seorang guru 

yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan 

menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi 

yang terbaik (Aswan, 2016, h. 3). 

Menurut Sanjaya (2007) dalam Rohalifah (2018), dalam dunia 

pendidikan, straregi diartikan sebagai perencanaanyang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapaitujuan pendidikan tertentu. 

Sedangkan untuk mengimplementasikanrencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telahdisusun tercapai secara optimal adalah 
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dinamakan dengan metode.Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan 

untuk mencapai sesuatu,sedangkan metode adalah cara yang digunakan 

untuk melaksanakanstrategi. 

Mengacu pada pendapat Mac Donald yang dikutip oleh Aswan 

(2016), strategi diartikan sebagai “The art of crayying out a plan skillfully” 

Strategi adalah seni melaksanakan suatu rencana secara terampil dan baik. 

Dalam konteks pembelajaran, sebagaimana pendapat Azhar (1995) yang 

dikutip oleh Aswan (2016) , strategi pembelajaran diartikan sebagai 

pandangan yang bersifat umum dari tindakan untuk menentukan metode 

yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini strategi 

pembelajaran dipahami sebagai suatu seni dan pengetahuan untuk 

melaksanakan pembelajaran di kelas sedemikian rupa, sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Menurut Seels dan Richey (1994) yang dikutip oleh Haidir, 

memberikan definisi strategi sebagai: Instructional strategies are 

specifications for selecting and sequencing events and activities within a 

lesson, strategi instruksional adalah spesifikasi untuk memilih dan 

mengurutkan peristiwa dan kegiatan dalam pelajaran (Haidir dan Salim, 

2014). Sejalan dengan pendapat tersebut, David (1976) dalam Sanjaya 

(2006): a plan, method, or series of activities designed to achiev a 

particular educational goals, rencana, metode atau serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk mencapau tujuan pemdidikan tertentu. 

Menurut Dick dan Carey sebagaimana yang dikutip oleh Suparman  

mengatakan: "Instructional strategy is usedgenerally to cover the various 
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aspects of choosing adelivery system, sequencing and grouping clustersof 

content, describing learning components thatwill be included in the 

instruction, specifying howstudents will be grouped during 

instruction,establishing lesson structures, and selecting mediafor delivering 

instruction". Istilah strategipembelajaran meliputi berbagai aspek 

dalammemilih suatu sistem peluncuran,mengurutkan, dan mengelompokkan 

isipembelajaran, menjelaskan komponen-komponenbelajar yang akan 

dimasukkan dalampembelajaran, menentukan cara mengelompokanpeserta 

didik selama pembelajaran, membuatstruktur pelajaran, dan memilih media 

untuk meluncurkan pembelajaran (Suparman, 2012). 

Dalam pemilihan strategi haruslah dipilih strategi yang tepat, para 

guruseharusnya tidak mengajarkan pengetahuan mengenai dunia 

secaradogmatik. Sebaliknya mereka hanya berada dibelakang anak didik 

sambil memberi dorongan untuk maju, secara khusus mengarahkan ke jalan 

yang benar, dan mengawasi anak didik kalau menghadapi bahayaatau 

rintangan. Anak didik harus memiliki kebebasan untuk maju 

menurutkarakter masing-masing dan untuk mengasah hati nuraninya. 

Dengandemikian tugas pendidik adalah memikirkan dan memilih strategi 

yangsesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik anak didiknya. 

Agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapaisecara berdaya guna dan berhasil, maka guru dituntut untukmemiliki 

kemampuan mengatur secara umum komponen-komponenpembelajaran 

sedemikian rupa sehingga terjalin keterkaitan fungsiantara komponen 

pembelajaran yang dimaksud. 
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Untuk melaksanakan tugas secara profesional guru 

diharuskanmemiliki wawasan yang mantap tentang strategi pembelajaran 

yang sesuaidengan tujuan belajar atau tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan,baik dalam arti efek instruksional (tujuan yang telah 

dirumuskan secara eksplisit) maupun dalam arti efek pengiring (hasil yang 

didapat dalam proses pembelajaran), misalnya: kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, terbuka dll (M. Ni‟am, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu kegiatan atau usaha yang disusun dan didesain sedemikian rupa untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan, 

strategi diartikan sebagai suatu kegiatan yang disusun dan dilakukan untuk 

mecapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Unsur-Unsur Strategi 

Menurut Djamarah dan Zain (1997) yang dikutip oleh Haidir (2014) 

dalam bukunya mengatakan ada empat strategi dasar yang menjadi unsur 

strategi dalam pembelajaran, yaitu: 

2.1.2.1 Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

2.1.2.2 Memilih sistem pendekatan belajar-mengajar berdasarkan 

aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

2.1.2.3 Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga 
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dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam melaksanakan 

kegiatan mengajarnya. 

2.1.2.4 Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan 

atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil 

kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan 

umpan balik untuk penyempurnaan pembelajaran. 

2.1.3 Macam-Macam Strategi 

Menurut Suryani (2012) yang dikutip oleh Jannah (2016) 

mengemukakan macam-macam strategi, di antaranya: 

2.1.3.1 Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan strategi proses 

penyampaian materi secara verbal dari guru terhadap 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pembelajaran secara optimal. Strategi 

pembelajaran ekspositori disebut strategi pembelajaran 

langsung (direct instructions), sebab materi pelajaran 

langsung diberikan guru, dan guru mengelola secara 

tuntas pesan tersebut selanjutnya siswa dituntut untuk 

menguasai materi tersebut. 

2.1.3.2 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan 

proses belajar dimana tugas guru harus memfokuskan diri 
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untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan 

diri. Pembelajaran berdasarakan masalah penggunaannya di 

dalam tingkat berpikir lebih tinggi, dalam situasi perorientasi 

pada masalah, termasuk bagaimana belajar. 

2.1.3.3 Strategi Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching 

Learning) 

Pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat CTL adalah 

suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini tugas 

guru adalah memberkan kemudahan belajar kepada peserta 

didik dengan menyediakan berbagai saran dan sumber belajar 

yang memadai. 

2.1.3.4 Strategi Pembelajaran Inquiry 

Strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada proses 

mencari dan menemukan. Materi  pelajaran tidak diberikan 

secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah 

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa 

untuk belajar. Strategi pembelajaran inquiry merupakan 

rangkaian pembelajaran yang menekan pada proses berpikir 

kritis dan analis mencari dan menentukan sendiri jawaban 
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dari suatu masalah yang dipertanyakan. Inquiry diawali 

dengan kegiatan pengamatan dalam upaya untuk memahami 

suatu konsep. 

2.1.3.5 Strategi Pembelajaran Afektif 

Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan 

hanya bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Yaitu 

sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume 

yang sulit diukir karena menyangkut kesadaran seseorang 

yang tumbuh dari dalam. Kemampuan sikap afektif 

berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa 

tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, 

jujur, menghargai pendapat orang lain dan kemampuan 

mengendalikan diri. 

2.1.3.6 Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning 

merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi dengan 

pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama 

kelompok dan interaksi antar siswa. tujuan pembelajaran 

kooperatif setidak-tidaknya meliputi tiga tujuan 

pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

2.1.3.7 Strategi Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Metode peningkatan kemampuan berpikir adalah model 

pembelajaran yang bertumpu pada perkembangan berpikir 
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siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalama anak sebagai 

bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. 

2.1.4 Pengertian Guru PAI 

Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1, dinyatakan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan 

anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. 

Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih 

luas, setiap yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. 

Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, 

mentor, dan tutor  (B. Uno & Lamatenggo, 2016, h.1). 

Menurut Ametembun dalam Hawi (2014), guru adalah semua orang 

yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pendidikan peserta 

didik, baik secara individual maupun klasikal, baik di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah.  

Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang 

memberikanilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakatadalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu,tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, 

dimushola, di rumah dan sebagainya (Djamarah, 2005). 
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Menurut Yustisia dalam Aulia (2020),Guru merupakan seseorang 

yang mempunyai tugas untukberupaya mencerdaskan semua aspek dalam 

diri manusia. Aspek-aspektersebut meliputi aspek emosional dan spritual, 

pengetahuanmaupun keterampilan fisik. Oleh karena itu, guru bisa disebut 

sebagaiunsur manusiawi yang ada dalam pendidikan. Ia merupakan 

sosokyang menduduki posisi penting dan memegang peranan yang 

sangatvital dalam pendidikan.  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, serta 

mengarahkan peserta didik, baik di lingkungan formal ataupun non formal, 

dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa. Lebih dari pada itu guru juga 

merupakan sosok yang sangat berjasa dalam hidup karena berperan dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan pada diri peserta didik guna 

memperbaiki budi pekerti dan akhlak peserta didik. 

Istilah PAI seringkali dikaitkan dengan pendidikan Islam (PI), 

meskipun keduanya mempunyai perbedaan yang essensial. PI adalah suatu 

obyek atau tempat yang menerapkan sistem atau aturan kepemimpinan 

berdasarkan agama Islam. Sedangkan PAI lebih menekankan pada proses 

memahamkan dan menjelaskan agama Islam secara jelas. Dengan kata lain 

PI menekankan pada sistem sedangkan PAI menekankan bagaimana 

mengajarkan atau membelajarkan sehinggapenekannya pada proses 

pembelajaran. Guru disebut Guru PAI karena tugas utamanya terletak pada 

kemampuan membelajarkan bagaimana agama Islam bisa dipahami dan 

dilaksanakan oleh peserta didik secara tepat dan proporsional (Muchith, 
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2016, hal. 220). Proses mengetahui, memahami dan mengaplikasikan tidak 

semudah membalik telapak tangan. Perlu proses yang matang, lama, kontinu 

atau sistematis. Oleh karena itu, perlu ada proses yang dilakukan secara 

sadar untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia agar 

agama Islam dapat difungsikan sebagai solusi untuk menyelesaikan 

problematika kehidupan masyarakat. 

PAI memiliki ruang lingkup sangat luas, antara lain menyangkut 

tentang materi yang bersifat normatif (al-Qur„an), keyakinan atau 

kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan (aqidah), tatacara norma kehidupan 

manusia (Syariah/Fiqh), sikap dan perilaku antar sesama manusia (akhlak) 

dan realitas masa lalu (sejarah/tarikh) (Putra dan Lisnawati, 2013). 

Menurut Muchith (2016), Pendidikan Agama Islam (PAI) 

merupakan proses bimbingan dan arahan yang dilakukan secara sadar dan 

terencana untuk memberi pemahaman terhadap pesan yang terkandung di 

dalam agama Islam secara utuh dan komprehensif. Dengan kata lain, PAI 

merupakan proses memahamkan nilai-nilai atau pesan yang terkandung 

dalam agama Islam yang meliputi tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan 

yaitu aspek knowing, doing dan being (hal. 220). 

Menurut Yusuf Qardhawi (1998) yang dikutp oleh Muchith (2016), 

menjelaskan PAI adalah pendidikan yang menekankan kepada pentingnya 

pembentukan manusia seutuhnya yang menekankan pengembangan akal dan 

hatinya, rohani dan jasmaninya, ahlaq dan keterampilannya. 

Guru PAI adalah pendidik profesional yang memiliki tugas memberi 

pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Guru 
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PAI setidaknyaa memiliki dua tugas yaitu tugas melaksanakan sebagai 

pendidik dan pengajar di sekolah dan juga memiliki tugas memberikan 

pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dan 

masyarakat memiliki cara pandang atau pemahaman terhadap agama (al 

qur„an dan hadis) secara tepat yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang 

santun, damai serta anti kekerasan(Muchith,2016, h. 225). 

Guru PAI merupakan guru agama di samping melaksanakan tugas 

pengajaran yaitu memberikan pengetahuan keagamaan, ia juga 

melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia 

membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlak, juga 

menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para peserta 

didik (Jannah, 2016, h. 34). 

Guru PAI harus memiliki wawasan lintas sektor atau multi disiplin, 

karena materi PAI selalu berkaitan dengan materi diluar dirinya. Misalnya 

materi tentang sholat tidak cukup disampaikan tentang tatacara gerakan 

sholat dan dalil yang menguatkan. Materi sholat juga berkaitaan dengan 

kekhusyu’an (ilmu psikologi), berkaitan dengan persatuan dan kesatuan 

(sosiologi). Materi al-qur„an hadis tidak cukup hanya disampaikan cara 

menulis dan membaca al-qur„an dan hadis, tetapi juga berkaitan dengan 

pemahaman kontekstual atau asbabun nuzul/asbabul wurudnya (ilmu 

sosiologi, antropologi), materi fiqih tidak hanya berkaitan dengan 

bagaimana menjelaskan halal haram, wajib, sunah, haram, makruh tetapi 

juga berkaitan dnegan bagaimana membagi harta warisan, bagaiman 

menghitung nisab zakat (matematika). Dengan kata lain guru PAI harus 
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lebih cerdas dibanding guru non PAI, karena menguasai ilmu diluar materi 

yang pokok suatu keniscayaan yang harus dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

guru PAI adalah seseorang yang berperan dalam memberikan pendidikan 

dan pengajaran yang berkaitan dengan agama Islam yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Saw, baik yang bersifat lahiriah maupun 

batiniah. Lebih dari pada itu, guru PAI juga berusaha meningkatkan kualitas 

dan kuantitas kebaikan pada pribadi peserta didik agar menjadi insan yang 

bertaqwa. 

2.1.5 Tugas dan Fungsi Guru PAI 

 Tugas maupun fungsi guru merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Akan tetapi, tugas dan fungsi sering kali disejajarkan 

sebagai peran. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik 

(Hamzah & Lamatenggo, 2016). 

2.1.5.1 Guru sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan, 

dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi 

tertentu yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, 

kemandirian, dan kedisiplinan. Guru harus memahami 

berbagai nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru 
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juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Guru dalam tugasnya 

sebagai pendidik harus berani mengambil keputusan secara 

mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta 

didik dan lingkungan. 

2.1.5.2 Guru sebagai Pengajar 

Guru membantu peserta didik yang sedang 

berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum 

diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi 

standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus 

mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang 

disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang 

terus diperbarui.  

2.1.5.3 Guru sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai 

pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai 

pembimbing guru harus merumuskan tujuan secara jelas, 

menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus 

ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai 

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Semua kegiatan yang dilakukan oleh guru 

harus berdasarkan kerja sama yang baik antara guru dengan 
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peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam 

setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya. 

2.1.5.4 Guru sebagai Pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik 

bahkan orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu 

mengajarkan peserta didik dalam memecahkan berbagai 

permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik 

dalam mengambil suatu keputusan, dan menemukan jati 

dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga peserta 

didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya 

dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. 

2.1.5.5 Guru sebagai Pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan 

latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik 

sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. 

Guru bertugs melatih peserta didik dalam pembentukan 

kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing 

peserta didik. Selain harus memperhatikan kompetensi dasar 

dan materi standar, pelatihan yang dilakukan juga harus 

mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik 

dan lingkungannya. Untuk itu, guru harus memiliki 

pengetahuan yang banyak, meskipun tidak mencakup semua 

hal secara sempurna. 
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2.1.5.6 Guru sebagai Penilai 

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek 

pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan 

banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang 

mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang 

tidak mungkin dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak 

ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian 

merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau 

proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang 

sesuai, baik tes atau nontes. Teknik apapun yang dipilih, 

penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas 

meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak 

lanjut (Hamza &Lamatenggo, 2016, h. 3-5). 

Pada penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa tugas 

dan fungsi guru, khususnya guru agama (Islam) begtu 

besar, tidak hanya sekedar mengajar atau 

mentransformasikan ilmu, akan tetapi lebih daripada itu 

ialah bagaimana guru dapat mendidik peserta didiknya agar 

menjadi peseerta didik yang berkepribadian baik dan 

berbudi pekerti mulia. Selain itu juga guru bertugas 

membimbing, melatih, mengarahkan kepada yang baik 
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serta melakukan evaluasi atau penilaian guna mengetahui 

tingkat perkembangan peserta didiknya.  

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 20, tugas atau kewajiban 

guru antara lain: 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran; 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; 3. Bertindak objektif dan tidak 

diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran; 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, 

dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; 5. Memelihara dan 

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Barnawi dan Arifin, 2014, h. 12). 

Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru (gu dan 

ru) yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu  (dipercaya) karena 

guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki 

wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan 

ditiru(diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya 

segala tindak-tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh 

peserta didiknya. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak 

sekedar transformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu 

menginternalisasikan ilmunya pada peserta didiknya. Pada tataran ini terjadi 

singkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru (didengar oleh peserta 
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didik) dan yang dilakukannya (dilihat oleh peserta didik) (Mujib, 2006, h. 

90) 

Muhaimin (2005) dalam Mujib (2006) secara utuh mengemukakan 

tugas-tugas guru atau pendidik dalam pendidikan Islam. dalam rumusannya, 

Muhaimin menggunakan istilah ustadz, muallim, murabbi, mursyid, 

mudarris, dan muaddib.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini. 

No. Guru/ Pendidik Karakteristik dan Tugas 

1. Ustadz Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, 

yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 

continuous improvement 

2. Mu‟allim Orang yang menguasai ilmu dan mampu 

mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya 

dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan 

praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, internalisasi, serta 

implementasi(amaliah) 

3 

3. 

Murabbi Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik 

agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan 

memelihara hasil kreasinya untuk tidak 

menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat 

dan alam sekitarnya.  

4. Mursyid Orang yang mampu menjadi model atau sentral 

identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, 

dan konsultan bagi peserta didiknya 

5. Mudarris Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan 

informasi serta memperbarui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 
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kebodohan mereka, serta melatih keterampilan 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

6. Mu‟addib Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban 

yang berkualitas di masa depan 

 

Berdasarkan tabel di atas, tugas-tugas guru amat sangat berat, yang 

tidak saja melibatkan kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan afektif 

dan psikomotorik. Guru Pai dituntut untuk bisa memberikan pemahaman 

agama kepada peserta didik, lebih daripada itu guru Pai juga dituntut agar  

menanamkan dan membentuk karakter yang baik pada peserta didik, serta 

mengembangkan segala bakat dan minat para peserta didiknya.  

2.1.6 Kompetensi dan Karakteristik Guru PAI 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti 

kecakapan dan kemampuan. Jika kompetensi diartikann dengan kecakapan 

atau kemampuan, maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan 

pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan guru (Hawi, 2014, h. 1) 

Mulyasa (2003) dalam Akmal Hawi (2004) mengemukakan, 

kompetensi merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa seorang guru yang memiliki kompetensi 

akan terlihat dari caranya berpikir dan berbuat dalam proses pembelajaran.  

Menurut Abdul Mudjib (2006) guru agama (Islam) yang profesional harus 

memiliki kompetensi-kompetensi yang lengkap, meliputi: (1) penguasaan 

materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, 

terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya; (2) penguasaan 

strategi (mencakup pendekatan, metode,  dan teknik) pendidikan Islam, 

termasuk kemampuan evaluasinya; (3) penguasaan ilmu dan wawasan 

kependidikan; (4) memahami prinsi-prinsip dalam menafsirkan hasil 
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penelitian pendidikan, guna keperluan pengembangan pendidikan Islam 

masa depan; (5) memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau 

tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya (h. 94-95). 

 

Dalam bagian yang lain secara spesifik dijabarkan tiga kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: 

2.1.6.1 Kompetensi personal religius, yakni kompetensi menyangkut 

kepribadian yang agamis seorang guru agama. Seperti 

kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, kedisiplinan, 

kebersihan, musyawarah dan lain sebagainya; 

2.1.6.2 Kompetensi sosial religius, yakni menyangkut tentang 

kepedulian terhadap masalah-masalaah sosial di masyarakat 

yang selaras dengan ajaran islam. seperti gotong-royong, 

tolong-menolong, toleransi dan lain sebagainya. 

2.1.6.3 Kompetensi profesional religius, kompetensi ini menyangkut 

tentang kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya secara 

profesional, dalam arti dapat mengambil keputusan dari 

beragamnya kasus dan masalah yang ada serta mampu 

mempertangungjawabkannya sesuai teori dan keilmuannya 

dalam perspektif Islam (Abdul Mudjib, 2006, h. 96). 

Saefuddin (1990) dalam Siswanta (2012) mengemukakan beberapa 

kompetensi yang mesti melekat pada seorang guru agama (Islam), yaitu: 1) 

Kemampuan mengetahui hal-hal yang akan diajarkan, sehingga ia harus 

mencari dan mempelajari informasi tentang materi yang diajarkan, 2) 

Menguasai materi secara komprehensif yang akan disampaikan kepada 

peserta didik, 3) Mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sebelum disajikan 
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kepada peserta didik, 4) Memberikan uswah hasanah dan meningkatkan 

kualitas dan keprofesionalannya yang mengacu pada futuristik tanpa 

melupakan peningkatan kesejahteraan. 

Dalam kaitannya dengan kompetensi guru agama, Junus (1996) yang 

dikutip oleh Sanusi (2013) juga mengungkapkan beberpa karakteristik guru 

Pendidikan Agama Islam yang baik, yaitu: (1) berkasih sayang kepada 

murid (2) senang memberikan nasehat (3) memberikan teguran dan 

peringatan (4) melarang peserta didik untuk tidak melakukan hal yang tidak 

baik (5) bijak dalam memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan 

lingkungan dan taraf kecerdasan peserta didik (6) hormat pada pelajaran lain 

yang bukan menjadi pegangannya (7) mementingkan berpikir dan berijtihad 

(8) jujur dalam keilmuan (9) adil.  

Dalam penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

seorang guru agama mesti memiliki kompetensi yang melekat erat pada 

dirinya, karena kompetensi tersebutlah yang akan membawa keberhasilan 

dalam proses pembelajarannya. Di antara kompetensi tersebut adalah, 

memiliki perilaku yang baik sehingga dapat menjadi tauladan bagi peserta 

didiknya, mengusai materi pembelajaran yang diajarkan, tidak pemarah, 

lemah lembut dan berkasih sayang, disiplin, bijaksana, profesional di 

bidangnya dan lain sebagainya. Selain kompetensi, guru agama juga harus 

memiliki karaketristik atau sifat baik yang melekat pada drinya, dengan sifat 

tersebut dapat membuat siswa nyaman belajar, tenang, dan tidak merasa 

ketakutan, hal ini akan otomatis berpengaruh pada proses dan hasil 

pembelajaran yang baik. 



 

30 
 

2.2 Nilai-Nilai Toleransi Beragama 

2.2.1 Pengertian Toleransi Beragama 

Kata toleransi berasal dari bahasa latin tolerare yang berarti bertahan 

atau memikul. Toleransi di sini diartikan dengan saling memikul walaupun 

pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain 

walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Rusyidah & Hidayati, 2015). 

Dengan demikian, toleransi menunjuk kepada adanya suatu kerelaan untuk 

menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda serta memberikan 

tempat kepada orang yang berbeda.  

Menurut Ghofur (2002) yang dikutip oleh Rohalifa (2018) 

mengemukakan bahwa toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai, 

membiarkan, atau membolehkan oran lain untuk berpendapat atau 

berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Toleransi bahasa Arabnya adalah 

tasamuh yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling 

pemaaf. Dalam pengertian umum, toleransi adalah sikap akhlak terpuji 

dalam pergaulan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi didefinisikan 

sebagai sikap menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, 

pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan diri 

sendiri (Rusyidah & Hidayati, 2015). Dari penjelasan tersebut menandakan 

bahwa toleransi adalah menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya, 

toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan dan 

keyakinan yang ia anut demi menghargai orang yang beragama lain, 
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melainkan toleransi tercermin pada sikap yang kuat terhadap 

kepercayaannya sendiri 

Menurut Hasyim (1979) yang dikutip Anggraeni dan Suhartinah (2018), 

toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada 

sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur 

hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam 

menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak 

bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan 

perdamaian dalam masyarakat.   

 

Dalam hal bersikap toleransi, Isna (2012) dalam Rusyidah & 

Hidayati (2015) mengemukakan bahwa, seseorang bisa dikatakan bersikap 

toleransi apabila dia sudah merasakan dan memahami arti keterikatan, 

regulasi diri, afiliasi (kerjasama), dan kesadaran. Ketika dia sudah mampu 

menjaga hubungan yang baik, merasa berada pada sebuah kelompok, serta 

merasa nyaman di dalamnya, juga mampu menilai suatu kondisi, melihat 

kekuatan dan kebutuhan, serta keterikatan dengan orang lain, maka lebih 

muda baginya untuk menerapkan sikap toleransi. 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak 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 
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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. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

toleransi beragama adalah sikap hati yang tergambar melalui perbuatan 

seseorang, yakni sikap menghargai perbedaan, membiarkan dan 

memberikan tempat kepada orang yang berbeda agama dengan dirinya, 

tidak merasa benar sendiri sehingga mencela keyakinan orang lain, tidak 

boleh memaksa orang lain untuk mengikti ajaran dan agamanya, serta 

berbuat baik kepada orang lain yang berbeda agama dengan dirinya. 

2.2.2 Dasar Hukum Toleransi Beragama 

Dasar adalah landasan yang dijadikan pijakan dalam melakukan 

sesuatu agar tetap berdiri kokoh. Dalam kaitannya dengan toleransi agar 

tetap berdiri kokoh sikap toleransi pada diri setiap orang, perlu diketahui 

dasar yang dijadikan pijakan dalam bertoleransi, di antaranya: 

2.2.2.1 Landasan Al-Qur‟an dan Hadits 

Dalam Al-Qur‟an Allah Swt. banyak menjelaskan 

ayat yang mengindikasikan hidup bertoleransi, di antaranya 

adalah Qur‟an Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9: 

 ٍِ ْي ُكْى فِٗ انذِّ ْٕ ٍا ناْى يُقااتِهُ ٍِ انَِّذْي ُكُى هللاُ عا ٓا ُْ ٌْ َلا يا ٍْ ِدياا ِرُكْى اا ُكْى ّيِ ْٕ ناْى يُْخِزُج ٔا
ٍا  ْقِسِطْي ًُ ٌَّ هللاا يُِحبُّ اْن ْى, اِ ِٓ آاِناْي ْٕ تُْقِسُط ٔا ُْْى  ْٔ  تابازُّ

ٍْ ِديااِرُكْى  ُكْى ِيّ ْٕ ُج ااْخزا ٔا  ٍِ ْي ُكْى فِٗ انذِّ ْٕ ٍا قااتاهُ ٍِ انَِّذْي ُ عا ىُكُى ّٰللاه ٰٓ ُْ ا يا ًا اََِّ

ُُْى  ىِٕكا 
ٰۤ
ْى فاأُٰن ُٓ نَّ ٕا ٍْ يَّتا يا ٔا    ۚ ُْىْ  ْٕ نَّ ٕا ٌْ تا اجِ ُكْى اا ا عاٰهٗ اِْخزا ْٔ ْاُز ا ظا ٔا

ٌا  ْٕ ًُ ِه  انظه
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Terjemah: 

 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak 

mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berbuat adil.  

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai 

kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama 

dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang 

lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai 

kawan, mereka itulah orang yang zalim (QS 60:8-9, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy 

Syarif).  

 

Ayat di atas menginformasikan kepada umat Islam bahwa Allah 

tidak melarang kita sebagai umat Islam berinteraksi dan bermuamalah 

dengan pemeluk agama lain dalam bentukn apapun, selama itu tidak 

berkaitan dengan aqidah  atau keyakinan. Konsep ini telah dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw bagaimana berkomunikasi secara baik dengan umat agama 

lain, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah wafat, baju 

perang beliau masih ada dalam penggadaian orang yahudi. Islam melarang 

berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Islam. 

mereka yang memusuhi Islam harus ditindak secara tegas, agar mereka 

mengetahui bahwa Islam mengahrgai persaudaraan, toleran terhadap 

pemeluk agama lain selama tidak diganggu dan dimusuhi (Abu Bakar, 2015, 

h. 126-127). 

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman: 

اٰۤ  ٌا يا ْٔ ُ َْتُْى ٰعبِذ ٰۤ اا َلا ٔا ٌا )٢( ْٔ ا تاْعبُذُ ٰۤ ااْعبُذُ يا ٌا )١( َلا ْٔ ا اْنٰكِفُز ٓا ايُّ قُْم ٰيا

اٰۤ ااْعبُذُ )٥(ناُكْى ِدْيُُُكْى  ٌا يا ْٔ َْتُْى ٰعبِذُ ٰۤ اا َلا ٔا باْذتُّْى )٤( ا عا اا عاابِذٌيَّ ٰۤ اَا َلا ٔا ااْعبُذُ)٣(

)٦( ٍِ ِنيا ِديْ  ٔا  
Terjemah: 

 



 

34 
 

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

menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa 

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). 

. 

Dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa konsep toleransi 

beragama telah diajarkan di dalam Islam. kita tau bersama bahwa Islam 

begitu menjunjung tinggi persaudaraan, membenci perpecahan dan 

permusuhan, oleh sebab itu Islam mengajarkan cara hidup yang baik dan 

damai dengan umat agama lain melalui konsep toleransi yang telah 

disampaikan oleh Allah Swt. melaluui firman-Nya. 

Ayat di atas menyampaikan pesan kepada kita bahwa umat Islam 

tidak boleh menyembah sesembahan agam lain, begitu pun dengan agama 

lain tidak boleh menyembah sesembahan umat Islam. tidak ada toleransi 

dalam hal aqidah (keyakinan), sebab hal itu dapat merusak iman dan 

keyakinan seseorang. Umat Islam bebas beribadah sesuai dengan 

keyaakinannya, umat lain pun bebas beribadah sesuai keyakinannya, kita 

tidak boleh memaksa agar orang mengikuti apa yang kita yakini, karena 

dalam Islam kita tidak diperbolehkan memaksa orang yang tidak mau. Hal 

ini dikuatkan dengan satu firman Allah Swt.  

 ٍِ ْي اِا فِٗ انذِّ اِْكزا ٍا اْنغاّيِ  ۗ  َلا ْشذُ ِي ٍا انزُّ ِت  ۗ  قاْذ تَّبايَّ ْٕ ٍْ يَّْكفُْز بِانطَّاُغ ًا فا

 ٍْ يُْؤِي ا  ۗ  ٔا ٓا اوا نا َِْفصا ثْٰقٗ َلا ا ُٕ ةِ اْن ٔا ساكا بِاْنعُْز ًْ ِ فاقاِذ اْستا ْيٌع ۗ  بِاّٰلله ًِ ُ سا ّٰللاه ٔا

ِهْيىٌ   عا
Terjemah: 

 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 

telah jelas (perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang 

sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, 



 

35 
 

maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat 

yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS 

2: 256,Al-Qur’an dan Terjemahnya Mujamma’ Al Malik Fahd Li 

Thiba’at Al Mush-Haf Asy Syarif). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk memeluk agama Islam tidak 

boleh ada pemaksaan, sebab perbedaan antara kebenaran dan kebatilan telah 

nampak jelas sehingga tidak ada alasan untuk tidak memeluk agama Islam. 

di samping itu para Nabi dan Rasul serta para ulama hanya bertugas 

memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umat manusia bukan 

sebagai pemaksa jika mereka menolak. 

Dalam pandangan kaum muslimin, sesungguhnya Islam adalah satu-

satunya agama yang haq (betul), dimana kaum muslimin meyakini bahwa 

hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama 

lain. Namun, Islam sebagai agama yang damai dan membawa perdamaian 

serta menebarkan kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan 

semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain. Toleransi 

bukan berarti harus membenarkan keyakinan orang lain atau meyakini 

bahwa semua agama benar dan diridhai. Namun, yang dibutuhkan dalam 

toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain dan 

eksistensi golongan lain, tidak perlu sampai membenarkan kepercayaan 

umat agama lain, sebab hal ini dapat mengaburkan prinsip yang diyakini 

oleh masing-masing pemeluk agama (Abu Bakar, 2015, h. 128). 

 Di dalam sebuah hadis juga disebutkan: 

 ٌَّ ةٌ فاقااوا  انَُّبِيَّ  إِ ُااسا ِّ جا ْت بِ زَّ ساهَّى يا ٔا  ِّ هَّٗ هللاُ عاهاْي ُ: فاِقْيما  ، صا ٓا  نّا ا إََِّ

ةُ  ُااسا . فاقاالا أاناْيساتا َاْفًسا جا ٌٖ ِذ ُٓ ؟ يا  
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Artinya: 

 

Sesungguhnya ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi  ُهَّٗ هللا  صا

ساهَّى ٔا  ِّ هاْي  kemudian beliau berdiri menghormatinya. Kemudian ,عا

dikatakan kepadanya: sesungguhnya jenazah itu adalah orang yahudi. 

Rasul menjawab: bukankah dia juga manusia (HR. Bukhari, Jami’ As-

Shahih, Daar Ibn Al-Katsir, 2002, h. 317) 

. 

Hadis di atas memberitahukan dan mengajarkan kepada kita untuk 

mengormati orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, kalau sudah 

menjadi mayit pun kita diajar untuk menghormati, apalagi ketika masih 

hidup. Begitulah Islam, mengajarkan persatuan tanpa kebencian, 

merindukan perdamaian tanpa permusuhan. 

 Dari beberapa ayat dan hadis di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Islam sejak dahulu telah mengajarkan tentang konsep toleransi 

kepada pemeluk agama lain. Sudah menjadi Sunnatullah adanya perbedaan 

dalam dunia ini, namun di saat yang sama beriringan juga adanya tuntunan 

dalam menyikapi perbedaan tersebut, agar hidup penuh keindahan dengan 

adanya keberagaman dan rasa hormat kepada keberagaman tersebut. 

2.2.2.2 Landasan Historis 

Landasan ini berdasarkan pada sejarah Nabi 

Muhammad Saw, yakni Piagam Madinah dan Fathuhl 

Makkah 

a. Piagam Madinah 

Piagam Madinah atau dikenal juga dengan Konstitusi 

Madinah adalah sebuah dokumen perjanjian antara kaum 

Muhajirin dan kaum Ansar dengan kaum Yahudi yang dibuat 



 

37 
 

oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam perjanjian tersebut 

dijelaskan dan ditegaskan secara gamblang mengenai 

penetapan kebebasan beragama dan hak kepemilikan harta 

benda mereka serta syarat-syarat lain yang mengikat kedua 

belah pihak (Ramadhan Al-Buthy, 2006, h. 197). 

Adapun isi perjanjian tersebut, Ramadhan Al-Buthy 

(2006) menyebutkan beberapa dalam bukunya, di antaranya 

adalah: 1. Kaum Muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, 

dari Madinah, maupun dari kabilah lain yang bergabung 

dengan berjuang bersama-sama semua itu adalah satu umat, 

2. Semua kaum Mukminin dari kabilah mana saja, harus 

membayar diyat (denda) orang yang terbunuh di antara 

mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara 

yang baik dan adil antara sesama kaum Mukminin, 3. Kaum 

Mukminin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara 

mereka yang tidak mampu membayar utang atau denda, 

mereka harus menolongnya untuk membayar utang atau 

denda tersebut, 4. Seorang Mukmin tidak boleh membunuh 

orang Mukmin lainnya lantaran ia membunuh seorang kafir. 

Seorang Mukmin tidak boleh membantu seorang kafir untuk 

melawan Mukmin lainnya, 5. Setiap Mukmin yang telah 

mengakui berlakunya perjanjian sebagaimana termaktub di 

dalam naskah, jika ia benar-benar beriman kepada Allah Swt. 

dan hari akhir, niscaya ia tidak akan memberikan pertolongan 
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dan perlindungan kepada orang yang berbuat kejahatan. 

Apabila ia menolong dan melindungi orang yang berbuat 

kejahatan, ia terkena laknat dan murka Allah Swt. pada hari 

kiamat, 6. Di saat menghadapi peperangan, orang-orang 

yahudi turut memikul biaya bersama-sama kaum Muslimin, 

7. Orang-orang Yahudi dari bani „Auf dipandang sebagai 

bagian dari kaum Mukminin. Orang-orang Yahudi tetap pada 

agama mereka dan kaum Muslimin pun tetap pada agamanya 

sendiri kecuali orang yang berbuat kezhaliman dan kejahatan 

maka sesungguhnya dia telah membinasakan diri dan 

keluarganya sendiri, 8. Jika di antara orang-orang yang 

terikat perjanjian ini terjadi pertentangan atau perselisihan 

yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, 

perkaranya dikembalikan kepada Allah Swt. dan Muhammad 

Rasulullah Saw. 9. Setiap orang dijamin keselamatannya 

untuk meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah kecuali 

orang yang berbuat kezhaliman dan kejahatan (h. 198-199). 

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsan dan bernegara 

yang di dalamnya beranekaragam agama dan budaya, maka 

kita perlu memliki sikap toleransi, saling menghargai, tolong-

menolong, dan lapang dada atas perbedaan tersebut, 

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

Saw.  
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2.2.3 Bentuk-bentuk Toleransi Beragama 

Dalam terminologi yang digunakan oleh Pemerintah secara resmi, 

konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan yang harus 

dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia guna menciptakan 

kedamaian, ketenangan dan kerukunan antar sesama manusia. Rahayu 

(2011) dalam Sugatra (2017) mengemukakan trilogi kerukunan tersebut, 

yaitu: 

2.2.3.1 Kerukunan intern umat beragama 

Kerukunan intern umat beragama adalah adanya 

kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan 

ajaran agama yang dipeluk serta menghormati adanya 

perbedaan yang masih bisa ditolerir. 

2.2.3.2 Kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama 

Kerukunan antar umat yang berbeda agama adalah 

menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi sikap 

saling merendahkan dan menghina keyakinan dan 

sesembahan agama lain. Ini perlu dilakukan untuk 

menghindari adanya fanatisme ekstrim yang membahayakan 

keamanan dan ketertiban umum. 

2.2.3.3 Kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan 

Pemerintah 

Kerukunan umat beragama dengan pemerintah 

maksudnya adalah adanya keterkaitan antara keduanya yang 

tidak boleh dipisahkan. Masyarakat tidak lepas dari adanya 
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aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang 

kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya 

mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi 

juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia 

secara umum. 

Rohalifah (2018) menyebutkan beberapa bentuk toleransi dalam 

Islam, di antaranya adalah: 1. Islam mengajarkan untuk menolong orang 

miskin dan orang yang sakit, baik dia muslim mapun non muslim,2. Tetap 

menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau saudara yang non 

muslim. Lihat contohnya pada Asma binti Abi Bakr radhiyallahuanhuma, ia 

berkata, “Ibuku pernah mendatangiku di masa Nabishallallahu ‘alaihi wa 

sallam dalam keadaan membenci Islam. Akupun bertanya pada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk tetap jalinhubungan baik dengannya. 

Beliau menjawab, “Iya, boleh.” IbnuUyainah mengatakan bahwa tatkala itu 

turunlah ayat: 

 ٌْ ٍْ ِدياا ِرُكْى اا ُكْى ّيِ ْٕ ناْى يُْخِزُج ٔا  ٍِ ْي ُكْى فِٗ انذِّ ْٕ ٍا ناْى يُقااتِهُ ٍِ انَِّذْي ُكُى هللاُ عا ٓا ُْ َلا يا

ٍا  ْقِسِطْي ًُ ٌَّ هللاا يُِحبُّ اْن ْى, اِ ِٓ آاِناْي ْٕ تُْقِسُط ٔا ُْْى  ْٔ  تابازُّ
Terjemah: 

 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang 

yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu 

dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berbuat adil (QS 60: 8, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Al 

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

 

Daripenjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa di antara bentuk 

toleransi dalam Islam adalah membantu orang lain yang berbeda agama 

serta menolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan kita, serta 
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terus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau saudara kita yang 

non muslim, inilah pokok dari nilai toleransi. 

2.2.4 Tujuan Toleransi Beragama 

Artis (2011) menjelaskan, bila dilihat dari kepentingan agama dan 

urgensinya dalam membangun masyarakat, maka tujuan dari toleransi umat 

beragama antara lain: 

2.2.4.1 Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan 

Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha 

Esa, pada masing-masing agama memiliki kebebasan dalam 

menjalankan dan menyiarkan agamanya sendiri, hal ini 

tercantum dalam UUD 1945. Pemahaman tentang kebebasan 

tidak sebagaimana yang diinginkan manusia itu sendiri, tetapi 

kebebasan yang sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan 

oleh hukum negara demi memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa. Aturan negara bukan merubah keyakinan dari agama 

yang ada tapi melindungi dari masing-masing agama dalam 

menjalankan ibadahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dan penafsiran terhadap agama orang lain oleh suatu agama 

yang ada. 

2.2.4.2 Memelihara stabilitas dan ketahanan nasional 

Pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda dan 

Jepang, semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai 

Marauke berjuang untuk mempertahankan Indonesia guna 

memperoleh kemerdekaan dan lepas dari belengguh penjajah. 
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Pada waktu itu mereka berjuang tidak menonjolkan ideologi 

yang ada pada masing-masing agama tetapi berjuang untuk 

menggapai cita-cita yaitu “merdeka”. 

Setelah kemerdekaan diraih dari penjajah maka 

muncul lagi peristiwa-peristiwa yang mengancam stabilitas 

dan ketahanan nasional seperti pemberontakan yang timbul 

dari daerah-daerah, timbulnya ideologi komunis dan lainnya. 

Namun hal ini bisa diatasi dengan persatuan dan rasa 

kebangsaan. Pada masa orde baru banyak terjadi ketegangan 

sosial yang terjadi antara pemeluk agama Islam dan Kristen 

seperti yang terjadi pada tahun 1967 di Meaulaboh Aceh, 

tahun 1968 di Jati Barang Jabar, tahun 1969 Slipi Jakarta, 

1979 di Simpang Kanan Aceh, Purwakarta dan Bunia NTB, 

1998 Ambon dan 1999 di Ketapang.Hal ini terjadi 

disebabkan oleh persentuhan keyakinan dan 

kesalahpamhaman antar agama. Oleh sebab itu, sebagai 

bangsa yang besar umat beragama harus menyadari betapa 

besarnya bahaya yang diakibatkan  oleh pergesekan antara 

satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Jika ini tidak 

cepat diantisipasi, maka akan membahayakan stabilitas dan 

ketahanan nasional. 

2.2.4.3 Mensukseskan pembangunan bangsa 

Di dalam kemajuan teknologi akan terjadi perubahan, 

di antaranya perubahan fisik dan non fisik. Perubahan fisik 
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berupa tuntutan pembangunan ke arah yang lebih baik. 

Hakekat dari tujuan pembangunan adalah memperbaiki dan 

meninggikan martabat manusia. Agama bertujuan membina 

dan mendidik mental umat yang sangat diperlukan dalam 

pembangunan. Dan penentuan kesuksesan pembangunan 

sangat didasari oleh niat atau motivasi yang tinggi dan 

pematangan program pembangunan pada tujuan sesuai 

dengan kenginan bersama. Perubahan non fisik, dimana 

Indonesia berdasarkan ketuhana yang Maha Esa 

mengarahkan Indonesia pada kesadaran moral bangsa dengan 

ajaran agama yang mereka anut. Ajaran yang diberikan oleh 

agama pada manusia menuntun hati nuraninya ke arah 

kebaikan dan membina mental dalam pembangunan bangsa. 

Oleh karena itu, aktivitas keagamaan merupakan 

dasar dalam menggerakan, motivasi dan mempengaruhi 

tercapainya pembangunan, dimana pembangunan adalah 

bertujuan untuk manusia, maka agama mewajibkan bagi 

penganutnya untuk melaksanakan pembangunan. Maka dari 

itu, dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan 

satu persepsi kedepan demi bangsa dan negara. Dengan satu 

pandangan tersebut akan melahirkan kerukunan dan 

kedamaian (h. 92-94). 
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2.3 Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi 

Beragama 

Hardini (2012) dalam Jannah (2016) mengemukakan bahwa strategi 

secara umum mempunyai pengertian suatu garis-garis besar untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan dengan 

belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 

guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Untuk penanaman nilai-nilai toleransi dapat dilakukan melalui 

pembelajaran afektif pada pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, strategi yang digunakan meliputi: 

2.3.1 Pemanfaatan Sumber Belajar 

Sumber belajar yang dimaksud meliputi sumber belajar yang sudah 

disediakan secara formal seperti perpustakaan, buku sumber, tempat 

ibadah, dan sumber belajar lain yang dapat digali.  

2.3.2 Penyusunan Materi Terpilih  

Maksud dari materi terpilih adalah materi yang dianggap tepat untuk 

mengembangkan suatu topik pembelajaran agama. Seperti cerita 

sejarah Islam, sejarah para Nabi, sejarah cendekiawan muslim. 

2.3.3 Penerapan Variasi Metode 

Pada dasarnya pendidikan agama tidak akan berhasil jika hanya 

menggunakan satu metode. Setiap metode memiliki kelemahan dan 

kelebihannya masing-masing, sehingga pembelajaran agama 
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diharapkan dapat dilakukan secara eklektik, yaitu menggabungkan 

sejumlah metode secara proporsional. 

2.3.4 Penerapan Evaluasi Berkelanjutan 

Dalam pembelajaran nilai-nilai agama, evaluasi berkelanjutan 

menjadi perhatian utama. Keutamaannya adalah focus pada 

internalisasi nilai kepada peserta didik. Tehnik evaluasi yang dapat 

dikembangkan yaitu portofolio, penugasan, penilaian penampilan, 

penilaian sikap, penilaian hasil karya, dan tes (Arif, 2010, hal. 249) 

Pada dasarnya sikap toleransi dapat dikembangkan melalui 

proses pendidikan. Adapun indikator dalam mengembangkan sikap 

toleransi  beragama adalah: 1. Dalam proses pembelajaran guru 

berusaha untuk menghindari pandangan-pandangan atau sindiran-

sindiran negatif pada agama lain. Seluruh pesan kebencian harus 

dihilangkan, 2. Guru selalu bersikap hormat ketika membicarakan 

kepercayaan atau komunitas agama lain, 3. Mengajak siswa untuk 

dapat berinteraksi dengan baik antar umat beragama yang berbeda, 4. 

Siswa-siswi dari berbagai agama diajak untuk bekerjasama dalam 

suatu kegiatan sosial dan budaya, 5. Guru memberikan contoh 

kepada para siswa untuk tidak melecehkan anak-anak dari kelompok 

minoritas, tetapi sebaliknya harus mengembangkan sikap toleran dan 

bertanggung jawab, 6. Para siswa dikenalkan secara terang-terangan 

bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Mereka harus 

diajarkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat menjadikan 

mereka menguasai secara positif pluralisme budaya dan agama, 7. 
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Para siswa tidak didorong untuk berpikir fanatik yang sempit, tetapi 

didorong untuk berpikiran terbuka dan toleransi, 8. Dalam 

pendidikan agama dimasukkan petunjuk kepada komitmen terhadap 

penolakan kekerasan, bahkan dalam mengejar tujuan yang mulia, 

maka prinsip sikap anti kekerasan harus selalu dilakukan dengan 

cara yang beradab (Suseno, 2007, h. 33-35). 

2.4 Kajian Relevan 

Dari hasil penelusuran, penulis belum menemukan penelitian yang 

sama persis dengan penelitian ini. Adapun beberapa penellitian yang relevan 

antara lain: 

2.4.1 Rinai Rohalifah (2018), melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Guru PAI dalam Menumbuhkan Toleransi Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini 

menunujukkan di antara strategi guru PAI dalam menumbuhkan 

toleransi pada siswa adalah “menanamkan rasa persaudaraan kepada 

siswa, menanamkan nilai rasa menghormati perasaan orang lain pada 

siswa, dan menanmkan nilai untuk menerima pendapa orang lain 

pada siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada penumbuhan dan penanaman. 

2.4.2 Miftahudin Khairi, (2016) melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Guru PAI Dalam Menanamkan Sikap Toleransi Beragama pada 

Siswa-siswi di SMPN 14 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam 
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menanamkan sikap toleransi pada siswa sangat diperlukan, di anatara 

peran guru tersebut adalah “guru sebagai pembentuk nilai toleransi 

beragama”. Dalam membentuk nilai toleransi, guru PAI di SMPN 14 

Mataram memberikan nilai-nilai keagamaan kepada siswa-siswi agar 

bagaimana selalu bergaul dengan baik di sekolah maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku agama yang 

diyakini oleh orang lain.  

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan  

adalah terletak pada peran dan strategi. 

2.4.3 Andrian Sugatra, (2017) melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Guru PAI dalam Menanamkan Sikap Toleransi Beragama Siswa 

Kelas IX di SMP Negeri 12 Mataram”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa upaya dalam menanamkan nilai toleransi begitu 

penting untuk menciptakan kerukunan antara siswa. di antara upaya 

yang dilakukan oleh guru adalah menanamkan sikap toleransi 

beragama melalui proses belajar mengajar. Dengan kegiatan proses 

belajar mengajar di kelas akan memudahkan guru dalam penanaman 

toleransi dan bahkan proses ini memiliki peranan yang sangat 

penting dalam interaksi guru dan siswa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah terletak pada bentuk penanaman yaitu upaya dan strategi. 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan  

1. 

 

 

Strategi Guru PAI 

dalam Menumbuhkan 

Toleransi Siswa di 

Sama-sama mengkaji 

tentang strategi guru 

Pai dalam membina 

Penelitian terdahulu 

menekankan kepada 

penumbuhan 
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Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 

Kota Bengkulu (Rinai 

Rohalifah, 2018) 

sikap toleransi 

sesama siswa 

toleransi, dan 

penelitian saat ini 

menekankan pada 

penanaman nilai 

toleransi 

2. Peran Guru PAI 

Dalam Menanamkan 

Sikap Toleransi 

Beragama pada 

Siswa-siswi di SMPN 

14 Mataram Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

(Miftahudin Khairi, 

2016) 

Sama-sama mengkaji 

tentang bagaimana 

penanaman toleransi 

beragama pada siswa 

Penelitian terdahulu 

menekankan pada 

peran guru, 

sedangkan 

penelitian saat ini 

mengkaji tentang 

strategi guru.  

3. Upaya Guru PAI 

dalam Menanamkan 

Sikap Toleransi 

Beragama Siswa 

Kelas IX di SMP 

Negeri 12 Mataram 

(Andrian Sugatra, 

2017) 

Sama-sama lingkup 

Pendidikan Agama 

Islam dan penanaman 

toleransi pada siswa 

Penelitian terdahulu 

memfokuskan pada 

upaya guru Pai 

dalam menanamkan 

sikap toleransi pada 

siswa, sedangkan 

penelitian saat ini 

fokus kepada 

strategi guru dalam 

menanamkan nilai 

toleransi pada siswa 

 

 


