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BAB III 

METODOLGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, yaitu menurut Bogdan & Biklen (1992) yang dikutp 

oleh Ghony & Almanshur (2017) adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian khusus objek yang tidak  dapat 

diteliti dengan cara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu 

maupun kelompok (Ghony & Almanshur, 2017, h. 13). 

Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi 

guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-niai toleransi 

beragama pada siswa SMA Negeri 9 Kendari. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneltian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Kendari. Di antara alasan 

yang mendasar mengapa peneliti memilih di sekolah ini, karena sekolah ini 

memiliki karakteristik yang sesuai dengan judul penelitian ini, yakni 

keadaan siswanya beragam, baik agama, suku, budaya, maupun bahasanya. 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, terhitung dari 7 Januari 

sampai 10 Maret. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 
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Data yang dikumpulkan pada penelitian ini ada dua jenis 

data, yaitu: 

3.3.1.1 Data primer, adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang 

berasal dari para pelaku yang terkait dengan permasalahan 

untuk mengetahui strategi guru PAI dalam menanamkan 

nilai-nilai toleransi beragama pada siswa SMA Negeri 9 

Kendari. Di antara informan yang diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah Siswa dan Guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 9 Kendari. 

3.3.1.2 Data sekunder, data sekunder diperlukan untuk mendukung 

analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga 

dibutuhkan untuk mengungkapkan peristiwa sosial dalam 

penelitian. Data sekunder pada penelitian ini antara lain 

adalah hasil wawancara kepada wakasek kurikulum,buku, 

jurnal, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan judul dan 

objek penelitian. 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berasal 

dari berbagai sumber, yaitu: 

3.3.2.1 Data primer, berasal dari hasil wawancara terhadap informan. 

3.3.2.2 Data sekunder, berasal dari hasil wawancara informan 

sekunder dan hasil dari bacaan berbagai literatur yang ada di 
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beberapa tempat yaitu perpustakaan Institut Agama Islam 

Negeri Kendari dan artikel pada website yang terkait. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Data merupakan fakta empirik yang sudah dikumpulkan oleh peneliti 

untuk memecahkan masalah/ menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data 

kuaitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan misalnya 

wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah 

dituangkan dalam catatan (transkrip). Dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung 

melalui percakapan atau tanya jawab (Satori & Komariah, 2014, h. 

130). Penggunaan teknik atau metode ini didasarkan pada dua 

alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak 

saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga 

apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, 

apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa 

kini, dan juga masa mendatang (Ghony & Almanshur, 2017, h. 176). 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara 

lain (1) wakasek kurikulum untuk mengetahui gambaran umum 
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lokasi penelitian, (2) guru Pendidikan Agama Islam untuk 

mengetahui strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran dan 

dalam penanaman nilai toleransi, serta kendala dan pendukung 

dalam pembelajaran dan juga (3) siswa untuk mengetahui strategi 

yang digunakan guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi/ kajian dokumen adalah sarana pembantu 

peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, 

kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulis lainnya (Sarwono, 2006, h. 

225). 

Adapun dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini 

adalah antara lain: (1) jumlah guru Pendidikan Agama Islam, (2) 

jumlah siswa bergama non muslim. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengam jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih dan memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa 

yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (Ghony & Almanshur, 2017, h. 247). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman, yaitu yang komponennya terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.  

Sugiyono (2015) dalam Harun (2019) mengemukakan 

bahwa, mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-halyang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukanpengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

3.5.2 Penyajian Data (Data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data, yakni dengan menyajikan sekumpulan data dan 

informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan untuk diambil 

kesimpulan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah 

dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

(Sugiyono, 2018) 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

danHuberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Prosedur 

penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang tersusun 
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dalam bentuk terpola pada penyajian data. Melalui informasi tersebut 

peneliti dapat melihat dan menentukan kesimpulan yang benar 

mengenai objek penelitian, karena penarikan kesimpulan merupakan 

kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan 

data untuk menghindari data bias atau tidak valid. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Ghony & Almanshur, 2017, h. 322). 

Triangulasi dalam pengujian validitas dan reabilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

3.6.1 Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan melalui beberapa sumber. 

3.6.2 Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3.6.3 Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda. 
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suatu kelompok, hal ini disebabkan karena siswa sering mengikuti 

kajian-kajian di luar sekolah yang mempengaruhi sehingga mereka bersikap 

keras terhadap agama lain. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh ibu 

Waia selaku guru PAI kelas 11 bahwa: 

“Kendalanya kalau bagi saya sebenarnya bisa dibilang tidak ada, karena 

siswa-siswanya juga responsif. Cuma itu saja yang fanatik, karena ikut 

kajian. Tapi kan itu hanya seberapa, hanya satu dua orang” (Waia, guru 

Pendidikan Agama Islam, Kampus lama Unhalu, 3 Februari 2021) 

wawancara oleh penulis.  

 

Seperti yang penulis dapati pada saat observasi, ada beberapa siswa 

di SMA Negeri 9 Kendari itu sering mengikuti kajian-kajian di luar sekolah, 

seperti di masjid dan tempat-tempat lain. Namun yang penulis ketahui 

kajian-kajian yang mereka ikuti itu adalah kajian-kajian keislaman. Menurut 

ibu Waia ada sekitar satu dua orang siswa yang beliau ajar itu fanatik 

dengan kajian-kajian yang diikutinya. Dan hal ini menurut beliau 

merupakan kendala dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Siswa fanatik 

yang di maskud di sini adalah siswa-siswa beragama Islam, karena sering 

mengikuti kajian. 

Memang tidak dinafikan bahwa adanya kelompok-kelompok ekstrim 

dan keras terhadap orang non muslim di zaman sekarang. Ada istilah 

ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ekstrim kanan adalah kelompok-kelompok 

yang terlalu keras dan kaku, kelompok ini juga dinamakan teroris, di antara 

ulah kejahatan yang mereka lakukan adalah seperti membakar gereja dan 

tempat-tempat ibadah non muslim lainnya. Sedangkan ekstrim kiri 

dinamakan juga kelompok liberal, kelompok ini juga terlalu longgar, bahkan 
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mengatakan semua agama sama, tidak ada kebenaran yang mutlak. Padahal 

bagi kita umat Islam agama Islam adalah kebenaran yang mutlak. 

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh guru di atas berupa siswa 

yang susah diatur dapat diatasi dengan menasihatinya dengan nasehat 

khusus, dan juga memberikan ancaman-ancaman kecil berupa nilai yang 

kurang. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Sartini: 

“Disampaikan bahwa kita di sini semua bersaudara. Kalau bagi anak yang 

nakal itu biasa saya tidak berani main fisik seperti cubit atau memukul. Saya 

selama mengajar di sana alhmadulillah saya hindari yang namanya mencubit 

dan memukul. Tapi saya ancam dia, penilaian guru ada di absen. Jadi kalau 

misalnya sikapnya baik ada plusnya, begitu juga kalau sikapnya kurang 

bagus ada minusnya.” (Sartini, guru Pendidikan agama Islam, Rumah guru, 

2 Februari 2021) wawancara oleh penulis. 

 

Sedangkan ibu Rajewang dalam mengatasinya sering dengan 

memberikan hukuman didikan, seperti apa yang disampaikan oleh beliau: 

“Kalau anak-anak kapatuli sekali  ada sanksi saya kasi, seperti saya panggil 

ke depan saya suruh menghafal surah-surah pendek. Tapi kalau saya tidak 

bisa tangani sendiri saya lapor perwaliannya, nanti perwaliannya yang bawa 

ke BK. Dan saya tidak mau tindaki, karena anak-anak sekarang kalau 

ditindaki tambah nakal.” (Rajewang, guru Pendidikan agama Islam, Rumah 

guru, 5 Februari 2021) wawancara oleh penulis. 

Jadi masing-masing guru berbeda cara mengatasinya, ada yang 

dengan memberikan nilai kurang bagus, ada yang dengan menasehatinya, 

ada yang dengan memberikan hukuman di depan teman-temannya, dan 

bahkan kalau siswa yang sudah terlalu nakal tidak bisa diatasi oleh guru itu 

sendiri maka dilaporkan ke BK. Adapun siswa yang fanatik cara 

mengatasinya dengan melakukan pendekatan secara khusus, menanyakan 

kajian apa yang diikutinya, serta dengan siapa dia ikut kajian. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh ibu Waia: 
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“Melakukan pendekatan secara khusus, memberikan pengertian secara 

khusus, meneliti dan menanyakan di mana pengajiannya, dengan siapa, dan 

saya beri tahu dia agar hati-hati jangan terlalu fanatik.” (Waia, guru 

Pendidikan Agama Islam, Kampus lama Unhalu, 3 Februari 2021) 

wawancara oleh penulis.  

 

4.1. Pembahasan  

4.2.1. Strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi 

beragama pada siswa SMA Negeri 9 Kendari 

Sikap toleransi di SMA Negeri 9 Kendari dilihat dari aktivitas dan 

keseharian siswa dan gurunya sudah diterapkan dengan baik. Aktivitas dan 

keseharian siswa yang dimaksud di SMA Negeri 9 Kendari adalah mereka 

tidak saling menggangu dengan siswa yang beragama lain, menghargai 

teman yang non muslim, menghormati pendapat mereka, serta tidak 

mengganggu ibadah mereka. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat 

Ghofur (2002) bahwa toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai, 

membiarkan, atau membolehkan orang lain untuk berpendapat atau 

berpendirian yang berbeda dengan dirinya. 

Adapun strategi menurut Sanjaya (2007) dalam dunia pendidikan, 

straregi diartikan sebagai perencanaanyang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapaitujuan pendidikan tertentu. Strategi 

sebagai komponen penyampaian materi memiliki banyak macam dan 

jenisnya. Adapun strategi yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

toleransi di SMA Negeri 9 Kendari di antaranya: 

4.2.1.1. Strategi Ekspositori 

Strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal 
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dari guru terhadap siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pembelajaran secara optimal. Guru PAI di 

SMA Negeri 9 Kendari dalam menanamkan nilai-nilai 

toleransi menggunakan strategi ekspositori, guru memberikan 

nasehat kepada siswa pada saat proses pembelajaran, saat 

apel, dan juga pada saat kegiatan-kegiatan keislaman di 

sekolah. Adapun hal-hal yang disampaikan guru adalah 

berupa menanamkan rasa persaudaraan kepada siswa, 

menanamkan nilai rasa menghormati kepada agama lain pada 

diri siswa, serta menanamkan rasa hormat terhadap pendapat 

orang lain. 

4.2.1.2. 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. Strategi ini diterapkan oleh 

guru PAI di SMA Negeri 9 Kendari dalam menanamkan 

nilai-nilai toleransi pada siswa, yakni guru memberikan 

materi pembelajaran di kelas tentang toleransi kemudian 

siswa ditekankan agar dapat menerapkan sikap toleransi 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap 
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toleransi yang telah diterapkan sebagai bentuk 

pengejawantahan materi yang telah dipelajari di kelas adalah 

terlibatnya siswa non muslim dalam kegiatan-kegiatan agama 

Islam di sekolah, seperti pada acara maulid siswa non muslim 

ikut dalam mengumpuldan membantu dalam 

penyelenggaraan kegiatan tersebut.Halini dilakukan atas 

dasar keinginan sendiri dan bukanlah paksaan dari siswa atau 

guru yang muslim. Selain itu apabila ada siswa yang berduka 

maka siswa-siswa yang lain serta-merta mengumpul uang 

untuk siswa yang sedang berduka tanpa memandang dia 

segama atau tidak. Hal ini adalah bentuk toleransi yang ada di 

SMA Negeri 9 Kendari. 

4.2.1.3. Membentuk kelompok-kelompok diskusi saat pembelajaran 

Pada saat pembelajaran di kelas berlangsung, guru 

PAI membentuk kelompok-kelompok diskusi bagi siswa, di 

mana siswa bisa berdiskusi, bertukar pendapat dengan siswa 

yang lain. Dalam satu kelompok tidak dipisah antara siswa 

muslim dan non muslim, mereka digabung antara siswa 

muslim dan non muslim. Dalam hal ini guru PAI secara tidak 

langsung telah menanamkan rasa toleransi pada diri siswa 

melalui diskusi tersebut, yakni siswa yang muslim dan non 

muslim boleh dan bebas berpendapat serta saling menghargai 

atas pendapat mereka masing-masing. 
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Dalam Al-Qur’an Allah Swt. menyebutkan ayat yang 

menjelaskan tentang bolehnya berinteraksi, bergaul dan juga 

bermuamalah termasuk juga berdiskusi dengan non muslim, 

dalam Qur’an Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9: 

ُكُم هللاُ عاِه الَِّذْيها لاْم يُقااتِلُ  ْه ِدياا ِرُكْم ااْن َلا ياْىها لاْم يُْخِزُجْىُكْم ّمِ ْيِه وا ْىُكْم فِى الذِّ

تُْقِسُطْىآاِلاْيِهْم, اِنَّ هللاا يُِحبُّ اْلُمْقِسِطْيها  ْوُهْم وا  تابازُّ

ْه ِديااِرُكْم  ُجْىُكْم ِمّ ااْخزا ْيِه وا ُ عاِه الَِّذْيها قااتالُْىُكْم فِى الذِّ ا ياْىٰهىُكُم ّٰللاه اِوَّما

ىِٕكا ُهُم 
ٰۤ
لَُّهْم فااُوٰل ْه يَّتاىا ما ۚ   وا لَّْىهُمْ  اِجُكْم ااْن تاىا ظااهاُزْوا عاٰلى اِْخزا وا

 الظهِلُمْىنا 
 

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). 

 

Jadi kesimpulannya menggabungkan siswa muslim dan non 

muslim dalam satu kelompok adalah satu startegi untuk menanamkan 

nilai-nilai toleransi pada siswa. 

4.2.1.4. Memberikan peneladanan berupa hormat kepada agama lain 

Selain menggunakan strategi tersebut di atas, guru 

PAI di SMA Negeri 9 juga  mencontohkan bagaimana hormat 

kepada agama lain, yakni dengan tidak pilih kasih dalam 

penilaian terhadap siswa, tidak merendahkan agama lain di 

depan siswanya, dan tidak menyindir agama lain dengan 
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sindirian negatif. Pemberian tauladan merupakan strategi 

terpenting dalam proses pembelajaran, lebih cepat dalam 

proses melakukan perubahan. Sebagiamana di jelaskan 

Zakiyah Daradjat (2009) yang dikutip oleh Rohalifah (2018) 

bahwa guru harus bisa menjadi contoh (suri tauladan) bagi 

peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi 

dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat 

yang diharapkan dapat menjadi tauladan yang dapat digugu 

dan ditiru. 

Sebuah penelitian serupa yang dilakukan di SMP Negeri 3 kota 

Bengkulu menemukan hal yang sama, yakni strategi yang digunakan oleh 

guru dalam menanamkan nila-nilai toleransi adalah dengan nasehat berupa 

menghormati dan  menghargai pendapat orang yang berbeda agama dengan 

kita, serta memberikan tauladan kepada siswa mengenai hormat kepada 

orang non muslim (Rohalifah, 2018). Nasehat merupakan bagian dari 

metode dakwah. Dengan nasehat, pendengar akan lebih mudah untuk 

meresapi dan menghayati apa yang disampaikan. Dan termasuk bentuk 

nasehat adalah mengajak  

 

 

 


