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MOTTO 
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× Î7 yz.) ١٣ : تاحلجرا( 
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S : Al- Hujuraat 
ayat 13).1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                 
 1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang : CV. ALWAH), hal. 
847  
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Abstrak 

 M. Fahd Wakhyudin. Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme Dalam 
Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim 
Yogyakrta. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan melalui 
pembelajaran adalah wahana penanaman nilai-nilai kehidupan manusia sebagai 
makhluk sosial. Seharusnya manusia melalui pendidikan dapat memiliki berbagai 
nilai-nilai untuk kebaikan dan ketentraman hidup bermasyarakat, tetapi 
kenyataannya Banyak sekali konflik yang timbul dikerenakan sebuah perbedaan 
ideology, pendapat, warna kulit, ras, suku, golongan bahkan agama dalam 
kehidupan manusia. Rumusan masalah Bagaimana Penanaman Nilai-nilai 
Pluralisme dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid 
Hasyim Yogyakarta, Bagaimana implikasinya terhadap pemahaman siswa-siswi 
tentang pluralisme. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis 
Penanaman Nilai-nilai Pluralisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di 
Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 
MTs Wahid Hasyim Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 
kelas VII. VIII, IX MTs Wahid Hasyim Yogyakarta masing-masing sebanyak 5 
siswa. pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penanaman Nilai-Nilai 
Pluralisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid 
Hasyim Yogyakarta : Pertama Tujuan Pendidikan dan Kurikulum MTs 
menunjukan bahwasanya kurikulum MTs Wahid Hasyim itu plural dengan bentuk 
sikap (Tasamuh) atau toleransi seseama manusia. Kedua Pendidik dan Peserta 
didik dalam bentuk toleransi . Ketiga Silabus, (RPP) dan Metode Pembelajaran. 
Dalam (RPP) kelas VII membahas sikap ihsan dan pemahaman materi asma’ul 
husna dan aplikasinya, kelas VIII yaitu materi yang membahas perilaku atau 
akhlak terpui terhadap sesama manusia dengan bentuk husnudzon, tawaduk, 
tasamuh (toleransi), dan ta’awun. Kelas IX yaitu materi Yang membahas sikap 
atau berperilaku baik terhadap sesama manusia dalam lingkuangan sosial. Metode 
pembelajaran yang telah digunakan menunjukan nilai pluralisme seperti metode 
diskusi Keempat Materi Dalam buku ajar akidah akhlak kelas VII, VII, dan IX. 
Kelima proses pembelajaran materi ajar kelas VII terdapat muatan yang 
membahas pluralisme seperti Asma’ul Husna Ar-Rahman (Maha pengasih) saling 
mengasihi sesama manusia, berikutnya dalam pembelajaran di kelas VIII 
semsester ganjil, siswa secara tidak langsung terlibat untuk bersikap menghormati 
perbedaan dengan mengenal dan mengetahui kitab-kitab suci agama selain Islam. 
Implikasinya siswa-siswi mampu memahami arti dari pluralisme, dengan 
memiliki akhlak terpuji, saling menghormati dan mengahargai sesama manusia 
supaya mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang rukun dan tentram di tengah-
tengah kemajemukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pluralitas atau keanekaragaman dalam suatu bangsa adalah suatu 

keniscayaan sosial. Indonesia adalah negara yang ditakdirkan Allah memiliki 

keragaman etnik, budaya dan pengakuan terhadap kenyataan keragaman ini, 

terutama keragaman agama. 

Bagi kaum muslim Indonesia banyak ditempatkan sebagai “aktor 

utama”, karena berkaitan dengan posisinya yang mayoritas. Oleh karena itu, 

bagaimana respon yang diberikan kaum muslim akan sangat mempengaruhi 

wajah kehidupan umat beragama di Indonesia. Kedudukan kaum muslim yang 

semacam ini menuntut untuk senantiasa dapat memberikan jawaban-jawaban 

yang solutif. Dalam memberikan jawaban terhadap pluralitas agama, kaum 

muslim harus dapat memberikan jawaban yang sekaligus memenuhi tuntutan 

semua hak manusia. Dengan kata lain bahwa respon yang diberikan tersebut 

harus tetap mengacu kepada doktrin-doktrin agamanya, dan sekaligus 

memperhatikan faktor-faktor kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu 

penting bagi kaum muslim untuk senantiasa menumbuhkan pemahaman dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai pluralisme agama tersebut, terutama melalui 

pendidikan. Pentingnya pluralitas agama dalam pendidikan juga sangat baik 

kaitanya dalam bersikap saling menghormati dan dapat membentuk menjadi 

warga negara yang mempunyai etika yang baik pula, misalnya seperti 
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pernyataan yang dituliskan oleh Musdah Mulia (Ketua Umum Indonesian 

Conference On Religion And Peace) di majalah tempo edisi 6-12 februari 

2012 yaitu :  

“kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan 
mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan, 
termasuk di lembaga pendidikan milik pemerintah, konsekunsinya, 
setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama 
mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama 
yang dianut peserta didik. Demikian juga kebebasan memilih tidak 
mengikuti pelajaran agama tertentu. Namun lembaga pendidikan dapat 
mewajibkan peserta didiknya mengikuti pelajaran budi pekerti atau 
etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi 
pembentukan warga negara yang baik.1  
 

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.2 

  

 Selain itu pendidikan juga  merupakan sutau komponen kehidupan 

yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan sebagai usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik dalam peranannya dimasa yang akan datang 

dan juga memegang posisi kunci dalam pembangunan sumber daya manusia.3 

Dari pernyataan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam sebagai kunci dalam pembangunan sumber daya manusia yang 

berkarakter baik dan bermanfaat bagi orang lain serta dapat mempunyai 

                                                 
1 Musdah Mulia,”Hak Beragama Dan Tidak Beragama”Majalah Berita Mingguan 

Majalah tempo edisi 6-12 Februari 2012 hal.63. 
2 UNDANG-UNDANG RI. NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM 

PENDIDIKAN, (Surabaya : Kesindo Utama), hal. 128. 
3 Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: 

Safiria Insani Press, 2003), hal. 138. 
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kompetensi yang lebih unggul  agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Hal ini pastinya semua berasal dari proses pembelajaran di lembaga 

pendidikan atau pengajaran. 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang mengajarkan tentang 

agama yang rohmatan lil ’alamin yaitu dapat menaungi dan memberi 

keteduhan hidup kepada semua makhluk cipataan Tuhan yang Maha Kuasa. 

Hal ini tidak dapat lepas dari hubunganya dengan kehidupan sosial yang 

mengutamakan kebersamaan, kerja sama dan saling tolong menolong, seperti 

tertulis dalam Al-Qur’an misalnya menyatakan bahwa manusia diciptakan 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan 

menghargai (QS. 49:13). Al-Qur’an juga menyebut bahwa perbedaan diantara 

manusia dalam bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan 

positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah (QS. 

30:22).4 Dari kandungan ayat di atas sangatlah erat dengan nuasa pluralistik. 

Pendidikan benar-benar menjadi suatu wahana penanaman nilai-nilai 

kehidupan bagi manusia khususnya bagi peserta didik. Dengan pendidikan 

melalui proses pembelajaranya peserta didik mendapatkan suatu wawasan 

pengetahuan, Pendidikan Agama Islam pastinya mengutamakan tujuan  

peserta didiknya menjadi manusia yang mempunyai perilaku yang baik atau 

berakhlak mulia serta mempunyai karakter kepribadian yang tangguh. Hal ini 

tidak lepas dalam proses penanaman ilmu yang diperolehnya melalui proses 

pembelajaran. Pendidikan Agama Islam yang mengutamakan akhlak yang 

                                                 
4 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralism Budaya Dan Politik, Cet  pertama, 

(Yogyakarta : Sipres, 1994), hal. 34. 
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mulia khusunya dalam kehidupan sosial, kerja sama saling tolong menolong 

dan sikap yang baik di dalam masyarakat serta dapat saling menghormati dan 

bersikap toleransi pada suatu perbedaan khusunya perbedaaan dalam agama 

atau keyakinan, dari hal ini proses pembelajaran berperan penting dalam 

penanaman nilai-nilai diatas. Apabila ada kekeliruan dalam suatu proses 

pembelajaran yang tujuanya adalah transfer of knowladge maka berdampak 

juga pada hasilnya yaitu salah atau keliru dalam memperoleh suatu 

pemahaman pengetahuan. Hal ini juga harus hati-hati khususnya dalam 

pembelajaran agama Islam.  

MTs Wahid Hasyim adalah sekolah formal berciri khas Islam, 

setingkat SMP yang menerapkan kurikulum Kementrian Agama, Diknas, dan 

Pesantren secara integral dan sinergis dengan basic pembentukan karakter 

(akhlaqul karimah), pemahaman Al-Qur’an, penguasaan Kutubut-Turats 

(Kitab Kuning) dan bahasa asing (Bahasa Arab dan Inggris). 

Pendidikan MTs Wahid Hasyim dikelola dengan model sekolah 

berasrama (Boarding School). Semua siswa diharuskan bertempat tinggal di 

dalam pesantren dan dengan pola Tahasus (intensif) dengan target : santri 

berkarakter (akhlaq), hafal Al-Qur’an 6 (enam) juz, dapat berbahasa Arab dan 

Inggris, dan mengetahui dasar-dasar Kutubut- Turats (Kitab Kuning).5 

Pada umumnya pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan 

non formal yang masing-masing mempunyai ideologi fanatic/fanatisme yaitu 

                                                 

5  www.ppwahidhasyim.com , Senin 15.00 18/06/2012 



5 
 

ideologi yang homogen dan jadi pegangan hidup di bawah ketentuan syar’i 

yaitu Alqur’an dan Hadist. Dalam hal ini sangat menarik untuk dijadikan 

penelitian terkait pluralisme, selain itu secara geografis letak MTs Wahid 

Hasyim berada di kota Yogyakarta yang kebanyakan penduduknya 

beranekaragam ras, suku, budaya yang tidak kalah penting keragaman 

agamapun mewarnai masyarakat kota Yogyakarta. Hal ini sangat bertolak 

belakang dengan lingkungan pesantren pada umumnya, yang bercirikan 

homogen dalam ideology keilmuanya yang lebih transedent, dan yang 

menarik lagi peseantren Wahid Hasyim masih dapat berdiri kokoh di tengah-

tengah masyarakat Yogyakarta yang pluralis berkembang dan semakin maju 

dari tahun ke tahun baik dari lembaga formal seperti madarsah/sekolah yang 

ada, maupun dai lembaga non formalnya, sedangkan disisi lain kota 

Yogyakarta adalah sebuah kota yang sangat kental akan nilai-nilai pluralistik, 

hal ini ditegaskan oleh pernyataan Wartawan Republika Yulianingsih yang 

melakukan perbincangan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi 

DIY, Drs. H. Maskul Haji yaitu :  

”Provinsi Daereah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi 
yang cukup kecil dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Namun 
kemajemukan kehidupan masyarakatnya sangat kompleks. Meski begitu 
hampir semua budaya, ras, suku, agama, dan kultur bisa berkembang dengan 
baik di provinsi yang berbatasan dengan pantai selatan pulau jawa ini, 
karenanya sejak beberapa tahun ini DIY sering disebut sebagai The City Of 
Tolerance”.6 

 
Sementara itu yang menjadi pertanyaan utama adalah sebenarnya 

seperti apakah wajah lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Wahid 

                                                 
 6 Mohammad As’adi, “DIY, The City Of Tolerance”, dalam Republika, Senin, 6 Februari 
2012, hal. 28. 
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Hasyim, khususnya di MTs Wahid Hasyim Yogyakarta karena kita tahu 

bahwasanya semua nilai-nilai itu dituangkan melalui pembelajaran sebagai 

proses penanaman nilai melalui lembaga pendidikan. 

Dari hal itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait pluralisme di 

MTs Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya dalam pembelajaran sikap 

toleransi dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs Wahid Hasyim yang 

kecenderunganya dari segi psikologi masih terlalu dini unutk mengetahui dan 

mendalami terkait pluralisme apakah mereka paham secara luas terkait 

pluralisme atau bahkan belum tahu. Padahal usia siswa MTs sangatlah belum 

seimbang kaitanya dengan pemahaman pluralisme, tetapi karena secara 

lingkungan menuntut untuk dapat paham terkait kondisi yang ada maka 

seyogyanya ada sebuah keharusan untuk dapat memahami hal tentang 

pluralisme melalui proses pembelajaran walaupun sebenarnya lembaga 

pondok pesantren sangalah kental denga hal idiologi yang homogeny dan 

terkesan kaku dalam menyikapi lingkangan masyarkat yang pluralis dan 

dinamis. 

Dari banyaknya wacana diatas sehingga peneliti mempunyai gagasan 

pendidikan sangatlah penting terutama pendidikan agama Islam karena tujuan 

pendidikan Islam berupaya menjadikan manusia mencapai keseimbangan 

pribadi secara menyeluruh. Para ahli pendidikan Islam sependapat bahwa 

tujuan akhir dari pendidikan ialah tujuan-tujuan moralitas dalam arti yang 
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sebenarnya, bukanlah sekedar mengajarkan kepada anak-anak apa yang tidak 

diketahui mereka, tapi lebih dari itu yaitu menanamkan fadhilah (keutamaan).7  

Oleh karenanya untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia 

agar lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam 

kehidupan sosial yang mau tidak mau kita harus dapat bersikap terbuka mau 

menerima segala perbedaan sebagai makhluk sosial, saling menghormati dan 

menghargai segala perbedaan yang ada di Indonesia sebagai bangsa yang kaya 

akan nuansa kemajemukan atau pluralitas. Dari berbagai pernyataan tersebut 

penulis mengambil judul ”Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Mts Wahid Hasyim Yogyakarta”.  

Untuk memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Penanaman Nilai-nilai Pluralisme dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

2. Bagaimana implikasinya terhadap pemahaman siswa-siswi tentang 

pluralisme ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Mengetahui Penanaman Nilai-nilai Pluralisme dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta. 

                                                 
7 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Cet 7 (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hal. 104. 
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b. Mengetahui Implikasinya Terhadap Pemahaman Siswa-siswi Tentang 

Pluralisme. 

2. Kegunaan penilitian  

a. Secara teoritis, diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang 

Penanaman Nilai-nilai Pluralisme dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta. 

b. Dari sudut pandang praktis, dengan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi para praktisi pendidikan. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa 

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian tentang pluralisme dalam 

Pendidikan Agama Islam dalam bentuk skripsi, dengan mengangkat tema 

yang sama, namun titik fokusnya berbeda, diantaranya : 

1. Skripsi Rahmat Kamal, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2006 yang berjudul Nilai-nilai 

Pluralisme Dalam Pendidikan Agama Islam (Tela’ah Materi Pendidikan 

Akidah Akhlak Untuk MA Kurikulum Standar Kompetensi DEPAG RI 

2004). Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan dalam materi 

kurikulum pendidikan Akidah Akhlak terkandung nilai-nilai pluralisme 

agama yang sangat minim dengan presentase 29 % dari keseluruhan materi 

yang ada.8 

                                                 
8 Rahmat Kamal, ”Nilai-nilai Pluralisme dalam Pendidikan Agama Islam (Tela’ah Materi 

Pendidikan Akidah Akhlak Untuk MA Kurikulum Standar Kompetensi DEPAG RI 2004)”, 
(Skripsi, Fakultas Tarbiyah 2006), hal. viii. 
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2. Skripsi M. Syamsuddin, Jurusan Pendidikan Agam Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 yang berjudul 

Pengembangan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Agama Islam(Studi 

Tafsir al-Azhar). Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara konseptual dalam tafsir al azhar (tentang ayat-ayat pluralisme) telah 

memberikan sentuhan yang sangat berharga, bahwa sikap toleransi, 

kebersamaan persepsi (kalimatun sawa’), merupakan modal besar islam 

dalam merajut hidup rukun dan damai di tengah tengah masyarakat yang 

plural.9 

3. Skripsi Lilik Suparno, Jurusan Pendidikan Agam Islam Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 yang berjudul Nilai-Nilai 

Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (Studi 

Analis Terhadap Buku Ajar SKI MA). Kesimpulan dari hasil dari 

penelitian ini menunujukan bahwa materi-materi mata pelajaran SKI 

dalam buku ajar SKI untuk madrasah mengandung nilai-nilai pluralisme. 

Adapun materi-materi yang mengandung nilai-nilai pluralisme dalam buku 

ajar SKI yang berjudul Menjelajahi Peradaban Islam yaitu materi pada bab 

pertama, bab kedua, bab keempat, bab kelima, bab kedelapan, dan bab 

kesembilan, sedangkan materi-materi yang mengandung nilai-nilai 

pluralisme dalam buku ajar SKI yang berjudul Khasanah Sejarah 

                                                 
9 M. Syamsuddin, ”Pengembangan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Agama 

Islam(Studi Tafsir al-Azhar)”, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah 2007), hal. vii. 
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Kebudayaan Islam yaitu pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga bab 

kelima, dan bab kedelapan.10  

E. Landasan Teori 

1. Teori pluralisme 

 Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak.11 Pluralisme 

(bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural (beragam) dan 

isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam 

paham.12 Menurut  kamus induk istilah ilmiah pluralisme adalah kondisi 

yang plural atau majemuk.13 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk 

(bersangkutan dengan keadaan sistem sosial dan politiknya).14  Sedangkan 

arti majemuk sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

yang terdiri atas bagian yang merupakan kesatuan, dan kemajemukan 

diartikan sebagai keanekaragaman.15 Pluralisme sering diartikan sebagai 

paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-

agama lain yang ada di dunia ini sebagai yang mengandung kebenaran 

dan dapat memberikan manfa’at serta keselamatan bagi penganutnya.16 

                                                 
 10 Lilik Suparno, ”Nilai-nilai Pluralisme dalam Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
(Studi Analisis Isi Terhadap Buku Ajar SKI MA)” , (Skripsi,  Fakultas Tarbiyah 2009),  hal. x. 

11 John M. Echols dan hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet VII , (Jakarta : 
Gramedia, 1980), hal. 316. 

12 ( http://id.wikipedia.org/wiki/Polemik_pluralisme_di_Indonesia ) Diunduh 6 Februari 
2012. Jam. 15 40. 

13 M. Dahlan Y. Al-Barry, L.Lya sofyan Yacub. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri 
Intelektual (Surabaya : Target Press 2003), hal. 616. 

14 DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, (Jakarta : Gramedia 
2008), hal. 1086. 

15 Ibid., hal. 859. 
16 Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia, Cet 1,(Jakarta : 

Rajawali pers 2001), hal. 188.  
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 Menurut Alwi Shihab sebagaimana dikutip oleh Syamsul Ma’arif, 

bahwa : 

 Pengertian tentang konsep pluralisme yang secara garis besar 
 disimpulkan sebagai berikut: pertama, pluralisme tidak semata 
 menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, 
 yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap 
 kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian 
 pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut 
 bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat 
 dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan  guna 
 tercapainya kerukunan dan kebhinekaan, kedua, pluralisme harus 
 dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopilitanisme menunjuk 
 suatu realitas dimana aneka ragam ras dan bangsa hidup 
 berdampingan disuatu lokasi. Namun interaksi antar penduduk ini, 
 khususnya dibidang agama, sangat sedikit kalaupun ada. Ketiga, 
 konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. 
 Seorang relativisme akan berasumsi bahwa hal-hal yang 
 menyangkut kebeneran atau nilai-nilai akan ditentukan oleh 
 pandangan hidup serta kerangka berpikir seorang atau 
 masyarakatnya, semua agama adalah sama. Dan keempat. 
 Pluralisme bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama 
 baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen 
 ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari 
 agama tersebut.17  
 
 Banyak perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan konflik 

diantara mereka, maka sebagai langkah yang harus diambil untuk 

menyelasaikan masalah-masalah ini dimunculkan konsep atau paham 

pluralisme yang pas. 

 The Oxford English Dictionary mengartikan bahwa yang pertama 

konsep pluralisme dipahami sebagai teori pluralisme politik yang 

menentang kekuasaan negara monolis dan sebaliknya, sedangkan yang 

kedua konsep pluralisme dipahami sebagai teori pluralisme sosial dan hal 

                                                 
17 Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 

2005), hal. 14-15. 
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ini erat kaitanya dengan toleransi keragaman etnis dan sikap menghormati 

serta menghormati dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya.18 

 Dalam kamus ensiklopedi salah satu dari definisi pluralisme yaitu 

”And as Synonym for religious tolerance, which is a condition of 

harmounious co-existence betwen adherents of different religious or 

religious denominations.” maksudnya pluralisme searti dengan toleransi 

agama yang merupakam kondisi harmonis koeksistensi antara penganut 

agama yang berbeda atau denonminasi agama.19 

 Dalam pendidikanpun penting untuk diterapkan pendidikan yang 

dapat menanamkan sikap pluralistis hal ini tercantum dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional, menurut Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis 

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa.20 

2. Penanaman Nilai-nilai Pluralisme 

 Banyak cara untuk menanamkan nilai-nilai Pluralisme dalam 

kehidupan manusia salah satunya lewat proses pembelajaran dalam 

pendidikan.  

                                                 
 18 Nur Achmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta : PT Kompas 
Media Nusantara, 2001), hal. 12.  
 19 Budhy Munawar Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, (Jakarta : PT Gramedia, 
2010), hal. 4.  

20 “UNDANG-UNDANG RI. NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM 
PENDIDIKAN” …, hal. 131. 
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 Berikut ini contoh cara menanamkan nilai-nilai Toleransi 

sebagai sala satu bentuk dari pluralisme yaitu sebagai berikut : 

 Sebelum kita melangkah ke teknis pelakasanaan menenamkan 

unit nilai-nilai toleransi, perlu kita pahami butir butir refleksi toleransi 

dan tujuannya.21 

1. Butir-butir refleksi Toleransi 

a. Tujuannya adalah kedamaian, metodenya adalah toleransi. 
b. Toleransi berarti menjadi terbuka. 
c. Toleransi adalah penghargaan yang timbal balik lewat 

pemahaman yang juga timbal balik. 
d. Benih-benih intoleransi adalah ketakutan dan kekacauan 
e. Benih-benih toleransi yaitu cinta, diairi oleh kasih sayang dan 

perhatian. 
f. Mereka yang tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain 

dan situasi-situasi adalah orang-orang yang memiliki toleransi. 
g. Toleransi menghargai individualitas dan perbedaan sambil 

menghilangkan topeng-topeng pemecah belah dan mengatasi 
ketegangan akibat keacuhan. (Hanya untuk murid-murid usia 
12-14 tahun). 

h. Toleransi adalah kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi 
sulit. 

i. Untuk mentolerir ketidaknyamanan hidup adalah dengan 
melepaskan, menjadi santai, membuat orang lain merasa santai 
dan terus melangkah maju. 

2. Tujuan 
a. Untuk meningkatkan toleransi lewat memahami orang lain. 
b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan penghargaan akan 

budaya-budaya yang berbeda.  
c. Untuk membangun ketrampilan sosial yang bisa meningkatkan 

kohesivitas sosial. 
 
 Setelah memahami dari butir-butir refleksi da tujuan unit nilai 

toleransi, maka langkah selanjutnya yaitu mari kita melaksanakan 

                                                 
 21 Diane Tillman, Living Values : An Education Program, Living Values Activities for  
Children Age 8-14, Cetakan kedua, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 93. 
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aktivitas menanamkan nilai toleransi dalam sebuah pembelajaran atau 

kelas, dari beberapa pelajaran toleransi diantaranya yaitu : 

1. Pelajaran Toleransi (Kisah-Kisah Nyata)22 
a. Langkah langkah : 

Kisah-kisah : bacakanlah untuk para murid atau mereka bisa 
membaca sendiri sebuah kisah tentang tokoh-tokoh nyata yang 
mengalami intoleransi. Untuk anak-anak usia 13-14 tahun, bisa 
dibacakan kisah Nelson Mandela dalam buku Walk to 
Freedom atau tulisan tentang toleransi dalam kurikulum anda. 

b. Aktivias : 
Bicaralah pada murid tentang perasaan meraka tentang kisah 
yang mereka baca . 
Mintalah mereka untuk menuliskan beberapa kalimat yang 
menggambarkan pikiran-pikiran mereka atau bisa juga menulis 
esai pribadi singkat. 
Akhirilah dengan menyanyikan satu lagu toleransi. 
 

2. Pelajaran Toleransi (Lukisan Mozaik tentang Toleransi, Peta 
Toleransi)23 

Aktivitas : 
Mintalah para murid untuk terus menonton berita di telivisi 
dan mencari gambar-gambar serta artikel-artikel di surat kabar 
tentang contoh-contoh intoleransi dan toleransi. Beritahukan 
mereka untuk mengamati situasi-situasi toleransi dan 
intoleransi yang terjadi disekitar mereka. Saat mereka 
melaporkan hasil temuan mereka, akan muncul beberapa topik 
diskusi. Ini bisa menjadi kesempatan bagi kelas untuk 
mengumpulkan cara-cara menghadapi situasi-situasi sehari-
sehari yang bisa menciptakan keserasian.  
Seiring dengan makin banyaknya informasi yang dibawakan 
oleh para murid, maka bisa dibuat sebuah lukisan mozaik 
tentang toleransi dan peta intoleransi. Gambar-gambar yang 
mereka kumpulkan, puisi dan lukisan-lukisan yang mereka 
buat bisa dikumpulkan menjadi lukisan mozaik di dinding 
selama kelas sedang mempelajari toleransi. Berilah tanda-
tanda pada peta atau pada lukisan yang menunjukan situasi 
intoleransi. 
 
 
 
  

                                                 
 22 Ibid., hal. 98. 
 23 Ibid., hal. 101. 
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3. Pembelajaran  

a. Teori Pembelajaran  

Menurut Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional BAB 1 KETENTUAN UMUM  pasal 1  No. 20 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.24 Dalam bukunya 

Abdul Majid juga dikemukakan hampir sama yaitu proses 

pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan 

peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang 

ditetapkan.25 

Sebelum melangkah lebih jauh memahami arti dari 

pembelajaran, perlu diketahui tentang teori belajar terlebih dulu. 

Menurut Gage teori belajar itu membicarakan hal-hal yang 

menyangkut cara organisme belajar. Teori pengajaran menyangkut 

dengan cara bagaimana seseorang mempengaruhi organisme supaya 

belajar.26 

Pembelajaran mungkin bisa searti dengan kegiatan pengajaran 

ataupun proses belajar mengajar. Karena pengajaran di sekolah terjadi 

                                                 
24 Ibid., hal. 130. 
25 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Cetakan keenam,(Bandung : PT Remaja 

Rosda Karya, 2009), hal. 135.  
 26  Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Cetakan keempat 
(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008),  hal. 4.  
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apabila terdapat interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar yang 

telah diatur guru untuk mencapai tujuan pengajaran.27 

Ada beberapa teknik mengajar yang mungkin diperlukan oleh    
 pengajar dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu :28  

1. Pemunculan pertanyaan 
2. Belajar secara menunjukan lawan belajar secara 

menemukan 
3. Pemikiran intuitif 
4. Pemikiran kreatif 
5. Pengajaran simulasi 
6. Diskusi terpimpin 
7. Pengajaran tanpa tingkat kelas dan pengajaran beregu 
8. Pendidikan informal 

 
b. Prinsip-Prinsip Metode Mengajar29 

1. Individualitas 
Seorang pengajar harus memahami jiwa atau pribadi dari peserta 
didiknya. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan kesanggupan murid, 
diantaranya : (perbedaan umur, perbedaan intelegensi, dan 
perbedaan kecakapan. 

2. Kebebasan  
Kebebasan dalam pembelajaran atau belajar Maksudnya 
kebebesan dalam artian tetap terikat dalam aturan aturan yang 
positif . 

3. Lingkungan 
Lingkungan sangat mempengaruhi dalam pembawaan kepribadian 
siswa maupun pengajar. Karena lingkungan bukanlah sebuah 
tantangan melainkan saling membutuhkan untuk mengintregasikan 
belajar mengajar dengan situasi kondisi. 

4. Globalisasi  
Tujuannya supaya dalam proses belajar mengajar haruslah peka 
dengan perkembangan waktu dan zaman yang selalu berkembang 
maju, hal ini pembelajaran haruslah bersifat dinamis. 

5. Pusat-pusat minat 
Hal ini bermaksud pembelajaran haruslah diarahkan pada sesuatu 
yang diminati siswa. 

6. Aktivitas  
Pembelajaran harus bersifat akitf maksudnya semua elemen dalam 
pengajaran harus bergerak aktif atau mempunyai aktifitas yang 
bermakna 

                                                 
27Nana Sudjana, Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar, Cetakan kesepuluh, (Bandung : 

Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 10. 
 28 Zakiyah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam…, hal. 32-38.  
 29 Ibid., hal. 118.  
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7. Pengajaran berupa 
Pengajaran berupa lebih kita kenal sekarang yaitu pembelajaran 
yang menggunakan media pembelajaran. 

8. Korelasi dan konsentrasi 
Sebuah analisis dari berbagai pengalaman belajar yang sudah 
diperoleh, yaitu dengan meahami secara korelasi dan konsentrasi. 
 

c. Pengorganisasian belajar 

  Setelah mengetahui prinsip-prinsip metode mengajar, 

hendaknya pengajar memahami bagaiamana runtutan dalam 

pengorganisasian belajar.  

Berikut hal-hal yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam 
pengorganisasian belajar :30  
1. Apa yang hendak di ajarkan 
2. Apa yang harus diajarkan 
3. Nilai apa yang diajarkan 
4. Hasil belajar apa yang bagaimana yang diharapkan  
5. Dapatkah hasil belajar itu dievaluasi 
6. Alat apa yang dugunakan 
7. Bagaimana sistem pemeriksaan dan penilaian, 
8. Dan bagaimana pengekspresiannya 

 
  Setelah hal-hal diatas dipahami secara baik dalam 

pelaksanaanya seorang pengajar memerlukan metode-metode dalam 

menyapaikan pelajaran, diatara metode-metode dalam bukunya Zakiah 

Daradjat (Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam) dituliskan 

sebagai berikut :31  

a. Metode Ceramah 
b. Metode Diskusi 
c. Metode Eksperimen 
d. Metode Demonstrasi 
e. Metode Pemberian Tugas 
f. Metode Sosiodrama 
g. Metode Drill 

                                                 
 30 Ibid., hal. 154.  
 31 Ibid., hal. 289.   
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h. Metode Kerja Kelompok 
i. Metode Tanya Jawab 
j. Metode Proyek 

 
d. Pembelajaran Agama Islam 

 Metode mengajar itu adalah suatu teknik penyampaian 

pelajaran kepada murid.32 Sejarah juga mendokumentasikan 

bahwasanya pengajaran sudah ada sejak dulu, misalnya ada beberapa 

ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dalam membicarakan 

metode mengajar ini: terjemahannya : 

Semua makna Al-Qur’an itu ditanamakan ke dalam hati Nabi 
 Muhammad saw, dan dengan ucapan Nabi Muhammad-lah Al-
 Qur’an itu dilafalkan. Apabila makna Al-Qur’an itu dibacakan 
 (oleh Nabi Muhammad) maka ikutilah bacaan itu (ditujukan 
 kepada sahabat Nabi yang hadir sewaktu wahyu turun kepada 
 Nabi).33 

 
Ayat Al-Qur’an di atas memberikan sebuah gambaran kepada 

kita tentang metode mengajar atau pembelajaran dalam suatu proses 

belajar mengajar. Semua materi pelajaran sudah barang tentu seorang 

pendidik atau pengajar harus menguasainya. Metode resitasi atau 

pengulangan juga dapat digunakan. Ayat Al-Qur’an lain mengatakan 

yang kaitannya dengan pembelajran dengan metode resitasi atau 

pengulangan yaitu:  terjemahannya : 

Hai Muhammad! bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang 
 mencipatakan alam semesta. Ialah yang menciptakan manusia dari 
 segumpal darah. Bacalah Muhammad, bahwa Tuhanmu itu amat 
 mulia, yang mengajar dengan perantara kalam.34 

 
                                                 
 32 Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, cetakan pertama, (Bandung : 
Bumi Aksara, 1996), hal. 61.  
 33 Ibid., hal. 61.  
 34 Ibid., hal. 62.  
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Ayat di atas Secara langsung maupun tidak langsung memberi 

suatu petunjuk tentang metode mengajar dengan metodologi pegajaran 

pengulangan atau resitasi. Bahwa pelajaran ini yang utama adalah 

pelajaran membaca. Di dalam pelajaran membaca pastinya akan 

dijumpai sebuah pengetahuan-pengetahuan baru. 

Menurut Zakiah Daradjat Tujuan pengajaran agama Islam 

dapat dilihat dari tujuan pendidikan agama Islam yakni kepribadian 

muslim, maksudnya suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai 

oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian muslim dalam Al-

Qur’an disebut ”Muttaqin” karena itu pendidikan agama Islam berarti 

juga pembentukan manusia yang bertakwa. Ini sesuai benar dengan 

pendidikan nasional kita yang dituangkan dalam tujuan pendidikan 

nasional yang akan membentuk manusia berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.35 

Prinsip dan ciri tujuan pengajaran agama Islam diantaranya harus 
 mencakup hal-hal berikut : 

a. Mudah dipahami, dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan dan 
memperkuat agama, iman, isi dan caranya harus besifat 
manusiawi, sesuai dengan kodrat manusia menurut umur dan 
tingkatannya. 

b. Tidak bertentangan dengan logika dan pertumbuhan rasa 
keimanan seseorang. 

c. Sesuai dengan umur kecerdasan dan tingkat perkembangan 
keyakinan terhadap ajaran Islam. 

d. Mendukung terlaksananya ajaran Islam yang amaliah. 
e. Untuk mencapai tujuan itu tidak menggunakan alat atau 

penejelasan yang merusak atau mengurangi citra kesucian  
Islam.36 
 

                                                 
 35 Ibid., hal. 72.  
 36 Ibid., hal. 77-78. 
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  Dari berbagai pernyataan di atas, metodologi pengajaran 

agama Islam sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan 

khususnya pendidikan Islam, haruslah didukung dari berbagai elemen 

lainya, diantaranya Kualifikasi Guru, guru harus mempunyai 

kompetensi dalam bidang kurikulum dan bidang kepribadian, dalam 

hal ini pastinya kepribadian agama islam. Berikutnya yaitu 

Komunikasi Metodologi pengajaran, ini sangatlah penting kiranya 

komunikasi dalam penggunaan metodologi pengajaran baik dengan 

media maupun tidak, penguasaan metode media komunikasi 

pengajaran, keterampilan menggunakan alat komunikasi mengajar, 

serta evaluasi atau penilaian dalam pengajaran.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di 

lapangan seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 

kemasyrakatan dan lembaga pemerintahan.37 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah serta 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar.38 

                                                 
37 Sarjono, dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama 

IslamFakultas Tarbiyah, 2008), hal. 23. 
 38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2009), hal.13. 
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Penelitian yang menggunakan data kualitatif, yang pada akhirnya 

pelaksanaan penelitian menggunakan suatu prosedur yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku  

yang diamati, sehingga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi 

tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti dalam kehidupan 

sehari-hari.39 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah sebuah pendekatan 

yang erat kaitannya dengan jiwa, macam-macam gejala, maupaun proses 

dan latar belakangnya.40 Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan 

untuk mengetahui kondisi jiwa anak didik dalam proses pembelajaran 

MTs Wahid Hasyim Yogyakarta, selain itu digunakan juga untuk 

mengetahui kondisi jiwa para pelaku pendidik. 

3. Subyek Peniliti 

 Subyek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui berkaitan, 

dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dapat 

memberikan informasi.41 

 

                                                 
39 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kulaitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2004), hal.3. 
 40 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Praktek, (Bandung: PT. 
Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 24. 

41 Suharsimi arikunto, Prosedur Peneltian Pendekatan Praktek,  (Edisi : V), (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2002), hal.102. 
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Adapun subyek penelitian di sini meliputi :  

a. Kepala Sekolah MTs Wahid Hasyim Yogyakarta Bapak Luqman 

Hakim, yang mana nantinya sebagai sumber berkaitan dengan 

gambaran umum, sejarah berdirinya dan perkembangan informasi lain 

tentang sekolah. 

b. Guru mata pelajaran Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim kelas VII 

Ibu Zeny May Puspita Yogyakarta dan Guru kelas VIII dan IX Ibu 

Halimah Hotna Lubis. S.Ag, yang nantinya sebagai sumber yang 

berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. 

c. Siswa-siswi kelas VII, VIII, dan IX MTs Wahid Hasyim Yogyakarta, 

masing-masing kelas sebanyak 5 siswa. pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. kaitan dengan pemahaman siswa-siswi tentang 

pluralisme.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Metode observasi adalah cara untuk menghimpun data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sering dijadikan sasaran 

yang hendak diselidiki atau diteliti oleh pengamatan.42 Metode ini 

peneliti gunakan untuk mengetahui proses pembelajaran mata 

                                                 
42 Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), hal 76. 
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pelajaran akidah akhlak di MTs Wahid Hasyim Yogyakarta kaitanya 

dengan pemahaman siswa-siswi terhadap pluralisme. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang bisa 

disebut dengan interview.43 

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai 
berikut, ”a meeting of two persons to exchange information 
and idea through question and responses, resulting 
comunication and joint construction of meaning about a 
particular topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang 
atau bertukar infomasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.44  
 
Metode ini digunakan untuk alat pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan pada responden dan mencatat atau merekam 

jawaban-jawaban responden lebih mendalam.45 Metode ini dilakukan 

untuk mewawancarai responden yang bersangkutan yaitu kepala 

sekolah, guru mata pelajaran akidah akhlak, dan siswa. Hal ini 

digunakan untuk mendapatkan informaasi dan data terkait penelitian 

peneliti. 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam 

bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu baik itu berbentuk lisan, 

tulisan, gambar, karya-karya, dan lain-lain.46 Metode ini digunakan 

penulis untuk melengkapi metode-metode sebelumnya. Data yang di 

                                                 
 43 Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN…,  hal. 317. 

44 Ibid., hal. 317. 
45 Ibid., hal. 317. 
46 Ibid., hal. 317. 
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peroleh dengan metode ini seperti sejarah berdirinya, keadaan guru, 

siswa, karyawan, dan lain-lain. 

5. Metode analisis data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja, seperti yang 

disarankan data.47 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan dengan 

menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data, misalnya 

menggabungkan dengan menggunakan teknik berbeda yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.48 Triangulasi juga dapat digunakan untuk 

mengecek kebenaran data atau kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.49 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam skripsi ini meliputi empat bagian 

yaitu : bagian awal, inti, akhir dan penutup. Pada bagian awal terdiri atas 

halaman judul, surat pernyataan keaslian karya, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar , abstrak, daftar isi, serta terakhir adalah daftar lampiran. 

Pada bagian inti terdiri atas beberapa bab yang memaparkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian ini penulis membagi kedalam 

                                                 
47 Suharsimi arikunto,  Prosedur Peneltian Pendekatan Praktek …, hal.206. 

 48 Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN…, hal. 330. 
49 Ibid., hal. 330. 
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empat bab, dan di masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang 

menjelaskan maksud dari setiap bab.  

Adapun untuk mempermudah mempelajari dan memahami gambaran 

umum isi skripsi ini, maka dalam pembahasanya dibagi dalam empat bab. 

Untuk lebih jelasnya, penulis menyusun sistematika sebagai berikut : 

Bab I adalah  penduhuluan pada bab ini dimuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II memuat gambaran umum tentang MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta, yaitu dipaparkan tentang gambaran lokasi penelitian yang 

meliputi letak dan gambaran geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya 

lembaga pendidikan yang diteliti, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan 

karyawan dan keadaan siswa serta sarana dan prasarana di MTs Wahid 

Hasyim Yogyakarta. 

Bab III memuat tentang inti dan analisis dari penelitian, yaitu 

mengenai Penanaman Nilai-nilai Pluralisme Dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta. 

Bab IV adalah penutup bab ini mencakup dari bahasan penilitian, 

kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup untuk mengakhiri bahasan 

penelitian, sementara pada halaman akhir terdapat daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis 

data yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan tentang Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim. Adapun kesimpulan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pembelajaran Akidah Akhlak MTs 

Wahid Hasyim Yogyakart diantaranya. 

a. Tujuan Pendidikan dan Kurikulum MTs Wahid Hasyim 

 Dapat ditarik kesimpulan nilai-nilai pluralisme yang terdapat 

dalam tujuan pendidikan, kurikulum dan muatan kurikulum, serta visi 

dan misi yang dibangung oleh MTs Wahid Hasyim sudah cukup 

menunjukan bahwasanya kurikulum MTs Wahid Hasyim itu plural 

dengan bentuk sikap (Tasamuh) atau toleransi dan saling menghargai 

terhadap perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama. 

b. Pendidik dan Peserta didik 

 Dari data hasil observasi dan wawancara dapat ditari kesimpulan 

bahwasanya pendidik dan peserta didik sudah memahami perihal 

pluralisme yaitu dalam bentuk toleransi atau sikap saling menghormati 

dan menghargai terhadap sesama. 
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c. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Metode 

Pembelajaran. 

 Dalam hal ini di dalam silabus akidah akhlak MTs Wahid 

Hasyim yang memuat pemahaman teori pluralisme yaitu Tujuan, ruang 

lingkup dan standar bahan kajian yang membahas pluralisme yaitu 

penerapan akhlak terpuji terhadap sesama manusia. 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan SK dan KD 

dalam hal ini proses penanaman nilai-nilai pluralisme dalam 

pembelajaran akidah akhlak yaitu dengan lebih memperinci indikator 

pencapaian dan penilaian hasil belajar kaitanya dengan pemahaman 

pluralisme sesuai dengan SK dan KD yang telah dijelaskan diatas yaitu 

kelas VII membahas sikap ihsan dan pemahaman materi asma’ul husna 

dan aplikasinya, kelas VIII yaitu materi yang membahas perilaku atau 

akhlak terpui terhadap sesama manusia dengan bentuk husnudzon, 

tawaduk, tasamuh (toleransi), dan ta’awun. Kelas IX yaitu materi Yang 

membahas sikap atau berperilaku baik terhadap sesama manusia dalam 

lingkuangan sosial 

 Metode pembelajaran yang telah digunakan menunjukan 

bahwsanya metode pembelajaranya mengadung nilai pluralisme seperti 

metode diskusi dalam memecahkan persoalan suatu soal yang 

mengandung jawaban berbeda. 

d. Materi Dalam buku ajar akidah akhlak kelas VII semseter I dan kelas 

VIII semester II 
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 Materi ajar dalam buku ajar  kelas VII semester I, SK pertama 

yaitu memahami dasar dan tujuan akidah islam dan KD kesatu sampai 

keempat yaitu menjelaskan dasar dan tujuan akidah Islam, menunjukan 

dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam, menjelaskan hubungan 

iman, Islam, ihsan, dan menunjukan tentang dalil iman, Islam, ihsan. 

Berikitutnya kelas VIII semester II, SK ketiga yaitu menerapkan akhlak 

terpuji terhadapa sesama manusia dengan empat KD yaitu menjelaskan 

pengertian, mengidentifikasi bentuk dan contoh, menunjukan nilai-nilai 

positif dan membiasakan sikap husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan 

ta’awun. 

e. proses pembelajaran. 

 Dalam proses pembelajaran lebih kepada aplikatif contoh 

melalui proses penilai hasil belajar baik melalui lisan maupun tulisan 

dan contoh cerita kehidupan sesorang seperti dalam buku ajar materi 

kelas VII  semester I yang menggabarkan pluralisme. Selain itu dalam 

proses pembelajaran materi ajar yang ada muatan yang membahas 

pluralisme seperti Asma’ul Husna Ar-Rahman (Maha pengasih) saling 

mengasihi sesama manusia. Yaitu siswa diperintah untuk mambuat 

contoh perihal pluralisme dalam kehidupannya. selanjutnya dalam 

pembelajran di kelas VIII semsester ganjil, siswa secara tidak langsung 

terlibat untuk bersikap menghormati perbedaan dengan mengenal dan 

mengetahui kitab-kitab suci agama Islam, selain itu juga terdapat dalam 

materi yang membahas perilaku atau akhlak terpui terhadap sesama 
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manusia dengan bentuk husnudzon, tawaduk, tasamuh (toleransi), dan 

ta’awun, akan tetapi peneliti belum melakukan observasi langsung 

karena pada saat peneliti melakukan observasi dalam pembelajaran saat 

itu tidak membahas materi ini. Untuk yang kelas IX dalam proses 

pembelajaran saat itu penyusun peneliti ini tidak menemukan nilai 

pluralisme karena pada saat observasi meteri yang dibahas adalah iman 

kepada hari akhir, akan tetapi dalam RPP kelas IX ada materi yang 

membahas nilai pluralisme yakni materi sikap atau berperilaku baik 

terhadap sesama manusia dalam lingkuangan sosial.  

2. Implikasinya terhadap pemahaman siswa-siswi tentang pluralisme. 

 Siswa-siswi mampu memahami arti dari pluralisme, Siswa-siswi 

mampu memahami pentingnya sikap pluralisme, Siswa-siswi mampu 

mmebiasakan besikap pluralisme, memiliki akhlak terpuji, bersikap 

tenggang rasa, saling menghormati dan mengahargai sesama manusia 

supaya mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang rukun dan tentram 

di tengah-tengah kemajemukan. 

B. Saran-saran 

1. Kepada Madrasah 

  Sesuai pengamatan di lapangan sebaiknya pihak Madrasah lebih 

respon dengan hal-hal yang kaitanya dengan pluralisme, apalagi MTs 

Wahid Hasyim Yogyakarta di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakrta serta yang secara geografis terletak di kota 

Yogyakarta “The city of tolerance” karena hal ini di MTs Wahid Hasyim 



87 
 

masih kurang kaitanya dengan proses penanaman nilia-nilai pluralisme 

dalam kehidupan sehari-hari karena peneliti tidak menjumpai suatu 

aktivitas di luar kelas terkait pluralisme secara langsung. 

2. Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

  Dalam hal ini guru mata pelajaran akidah akhlak sebaiknya 

memberikan contoh langsung kepada siswa-siswi lebih terkait pluralisme 

dalam proses pembelajaran untuk mempercepat pemaham siswa-siswi 

MTs Wahid Hasyim Yogyakarta, tidak hanya melakukan pembelajaran 

yang dilakukan di kelas. 

3. Peneliti  

  Peneliti masih kurang sedikit paham tapi dari beberapa pengertian 

dan pengetahuan yang masuk , ternyata sedikit demi sedikit paham 

kaitannya dengan pluralisme. 

C. Penutup 

  Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji hanya milik dan untuk 

Allah semata penulis yakini dengan sepenuh hati, karena berkat maunah-Nya 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan judul Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim 

Yogyakarta dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tetap tercurah 

keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW, dan seluruh pengikutnya 

hingga akhir zaman. 
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  Penyusun skiripsi ini tentunya masih banyak kekurangan yang 

perlu dibenahi, karena selama penulisan skripsi ini penyusun menyadari 

betapa terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, maka 

dari itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis 

harapkan. 

  Akhir kalam, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi siapa saja khususnya bagi lembaga pendidikan 

Islam dalam rangka untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. 

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala motivasi, 

dan keyakinan yang senantiasa diberikan kepada penyusun oleh semua pihak 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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CURRICULUM VITAE 

 

A. Data Pribadi   

    

 Nama  : M. Fahd Wakhyudin 

 Tempat, tanggal lahir : Brebes, 29 April 1990 

 Alamat rumah : Jl. H. Ali Mahnuri Rt 06, Rw 1  No. 63 

Karangturi Bumiayu Brebes Jawa Tengah 

52273 

 Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, 

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 03 Gaten 

Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 

55285 

Tlp. 0274  484 284 

 Status  : Belum menikah 

 

 

   

B. Orang Tua   

 Ayah : M. Wachidin 

 Agama : Islam 

 Pekerjaan : Wiraswasta 

 Ibu  : Khomisatus Salamah 

 Agama : Islam 

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 



 
 

 

 

 

 

   

C. Riwayat Pendidikan   

  

Pendidikan Formal 

  

 TK : Handayani 1995 

 SD : SD N Bumiayu II 2002 

 SLTP : SMP Islam T. Huda Bumiayu 2005 

 SLTA : MAN Purwokerto II 2008 

    

 Pendidikan Non 

Formal 

  

 Madrasah Diniyah Miftakhul Afkar Karang Turi Bumiayu Brebes, Jawa 

Tengah 1996-2000 

 Pondok Pesantren Al-Amin Mersi Purwokerto Wetan, Banyumas, Jawa 

Tengah 2005-2008 

 Madrasah Diniyah Wahid Hasyim Yogyakarta 2011 

 Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 2008-sekarang 



PEDOMAN PENELITIAN 

( Observasi, Wawancara dan Dokumentasi ) 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak dan keadaan geografis MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

2. Kondisi dan situasi lingkungan MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

3. Keadaan bangunan dan lingkungan sekitar MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta 

4. Keadaan sarana prasarana MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

5. Proses pembelajaran khususnya pembelajaran Akidah Akhlak MTs Wahid 

Hasyim Yogyakarta 

6. Proses penanaman nilai-nilai pluralisme dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdiri dan perkembangan MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

2. Struktur dan organisasi MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

3. Keadaan siswa, guru dan karyawan MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

4. Sarana prasarana MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

5. Pelaksanaan pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai Pluralisme dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

6. Segala sesuatu yang berkaitan dengan arsip sekolah yang mendukung 

penelitian 

C. Pedoman Wawancara 

1. Pedoman wawancara dengan kepala sekolah,  

a. Bagaimanakah Letak dan keadaan geografis MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

b. Bagaiamana Sejarah berdiri dan perkembangan MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

c. Bagaiaman Kondisi dan situasi lingkungan MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 



d. Bagaimana Keadaan bangunan dan lingkungan sekitar MTs Wahid 

Hasyim Yogyakarta ? 

e. Bagaimana Keadaan sarana prasarana MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

f. Seperti apa bentuk Struktur dan organisasi MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

g. Bagaimana Keadaan siswa, guru dan karyawan MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

h. Bagaimana kondisi Sarana prasarana MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

? 

2. Guru mata pelajaran Akidah Akhlak 

a. Bagaimana Latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak khususnya dalam penanaman nilia-nilai 

pluralisme? 

b. Bagaimana proses pembelajaran khususnya pembelajaran Akidah 

Akhlak MTs Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

c. Bagaiaman penanaman nilai-nilai pluralisme dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

d. Apa saja bentuk penanaman tentang pluralisme dalam proses 

pembelajaran ? 

e. Bagimana Keadaan siswa di lapangan saat proses pembelejaran 

berlangsung ? 

f. Bagaiamana Pelaksanaan pembelajaran Aikdah Akhlak di MTs Wahid 

Hasyim Yogyakarta ? 

g. Bagaimana hubungan guru dengan siswa di MTs Wahid Hasyim 

Yogyakarta ? 

h. Apakah waktu yang disediakan sudah mencukupi ? 

i. Apakah ada hambatan yang dihadapi ? 

j. Sarana apa saja yang digunakan dalam mendukung kegiatan 

pemebelajaran Akidah Akhlak khusunya materi pluralisme? Dan 

apakah sudah mencukupi ? 



k. Bagaimana sikap dan tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran 

l. Bagaimana hasil pembelajaran apabila dihubungkan dengan 

pluralisme ? 

m. Langkah- langkah apa yang dilakukan sekolah dalam upaya 

menunjang penanaman nilai-nilai pluralisme dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim ? 

n. Kegiatan apa saja yang mendukung penanaman penanaman nilai-nilai 

pluralisme dalam pembelajaran Akidah Akhlak untuk MTs Wahid 

Hasyim ? 

3. Siswa MTs Wahid Hasyim Yogyakarta  

a. Apakah siswa mengetahui pengertian dari pluralisme ? 

b. Apa saja bentuk penanaman pluralisme yang siswa pahami dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak ? 

c. Apakah siswa sudah melakukan bentuk penanaman pluralisme yang di 

ajarkan di dalam pembelajaran Akidah Akhlak ? 

d. Manfaat apa yang dapat diambil dari pembelajaran terkait materi 

plueralisme ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 1 

Pra Penelitian 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Observasi 

 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa, 3 April 2012 

Jam   :  09.30 sampai 10.00 WIB 

Lokasi   :  Ruang Kepala Madrasah  

Sumber Data  :  Kepala MTs Wahid Hasyim Yogyakarta 

    Bapak M. Luqman Hakim 

 

Data Wawancara  

Wawancara pertama dilakukan terhadap informan yaitu kepala madrasah dalam 

hal ini peneliti langsung menanyakan hal terkait gambaran umum atau profil 

tentang MTs Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

Jawaban:  

Bapak kepala madrasah dengan singkat menjawab perihal terkait gambaran umum 

MTs Wahid Hasyim Yogyakarta yaitu secara sangat global yaitu sebuah madrasah 

yang berbasiskan pembelajaran pesantren yaitu selain menerepkan kurikulum 

DIKNAS dan DEPAG MTs Wahid Hasyim juga menggunakan pembelajaran 

berbasis pada pembelajajaran pesantren maksudnya menganut trasdisi keislaman 

dengan materi agama lebih banyak dan adanya tamabahan pelajaran basik 

keagamaan dengan menggunakan kutub At-turots (kitab kuning) . Terkait data 

gambaran umum, letak geografis dan sejarah berdiri dan berkembangnya MTs 

Wahid Hasyim bapak kepala madrasah menuturkan data selengkapnya bisa minta 

dengan bapak Subiyanto selaku Wakamad Bagian TU atau bisa mengunduh di 

website Pondok Pesantren Wahid Hasyim. www.ppwahidhasyim.com.   

Data Observasi: 

keadaan lingkungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terlihat 

kondusif dan strategis hal ini sangat mendukung untuk kegiatan belajar, keadaan 

ruang belajar, musholla, aula, perpustakaan, asrama, koppontren, Mini market, 



kantin, kantin, serta fasilitas internet di dalam pondok dan lain-lain, hal ini sangat 

layak,.serta sarana pengembangan diri siswa sangat mendukung walaupun ada 

juga hal yang masih kurang dan butuh pengembangan terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan dokumentasi. 

 

Hari/ tanggal  :  Jum’at, 13 April 2012 

Jam   :  13.00  WIB 

Lokasi   :  Asrama Guru (Asrama Syafi’i) MTs Wahid Hasyim 

    Yogyakrta 

Sumber Data  :  Bapak Subiyanto 

 

Data Wawancara : 

Peneliti : “Maaf pak, mau bertanya kemarin saya sudah bertemu dengan 

bapak kepala madrasah, kemarin saya menanyakan terkait gambaran 

umum MTs Wahid Hasyim, kata beliau data selengkapnya bisa minta 

dengan njenegan ?” 

Jawaban: 

Bapak subiyanto : “Iya Pak, bisa, datanya ada padaku yang sudah di up date  tapi 

ada juga yang belum di up date atau dalam website njenengan bisa mengunduh 

tapi ada beberapa yang belum di up date bagaimana?” 

Saya : “ya, tidak apa-apa pak yang penting ada data terkait gambaran umun dan 

profil MTs Wahid Hasyim lengkap.  

Data Dokumen: 

Seluruh dokumen lengkap berupa file soft copy tentang MTs Wahid Hasyim, 

diperoleh dari Notebook Bapak Subiyanto selaku Wakamad Bagian TU ada juga 

file yang di unduh dari website Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

(www.ppwahidhasyim.com). File tersebut berisi profil lengkap Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta dan ada link data untuk mendapatkan profil atau 

gambaran umum MTs Wahid Hasyim Yogyakarta, jadwal kegiatan santri, 

dokumen keadaan ustadz dan santri, dan lain-lain.  

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi 

 

Hari/ tanggal  :  Rabu, 18 April 2012 

Jam   :  08.00 sampai 08.50 WIB 

Lokasi   :  Ruang Tamu Kantor MTs Wahid Hasyim  

Sumber Data  :  Bapak Kepala MTs Wahid Hasyim Bapak Luqman  

    Hakim 

Deskripsi Data :  

Wawancara kali ini peneliti menayakan perihal tema penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terkait pluralisme khususnya dalam pembelajaran Akidah Akhlak di 

MTs Wahid Hasyim Yogyakarta, peneliti mengatakan : 

Peneliti : “Maaf pak, saya mau bertanya karena tema dan judul Skripsi saya 

adalah nilai nilai pluralisme dalam pembelajarah Akidah Akhlak MTs Wahid 

Hasyim Yogyakrta, bagaimanakah keadaan lingkungan khususnya lingkungan 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakrta yang letaknya di tengah-tengah kota 

Yogyakarta yang katanya Yogyakarta ini adalah kota yang sangat beragam baik 

dari suku, rasa bahkan agama apakah Respon Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Khususnya MTs Wahid Hasyim Yang bergerak dalam dunia Pendidikan. 

Jawaban:  

“Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah Pondok Pesantren yang 

bercirikhas pendidikan Islam modern pastinya sangatlah mendukung 

terkait ideologi atau pemikiran terkait pluralisme, dari hal ini wujud 

pendidikan MTs Wahid Hasyim sangat merespon terkait pluralisme hal ini 

terwujud dalam visi dan misi MTs Wahid Hasyim Yogyakarta yaitu misi 

MTs Wahid Hasyim poin ke lima yaitu “Menanamkan ke dalam diri anak 

didik sikap toleransi (tasamuh) sebagai wujud penghargaan terhadap 

perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa dan agama.” Jadi dari Misi 

tersebut MTs Wahid Hasyim Yogyakarta sangat merespon baik dan 

mendukung terkait pluralisme dengan keberadaanya di lingkungan kota 

Yogyakarta yang sangat beragam ini. 



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa, 3 Mei 2012 

Jam   :  13.00 sampai 13.30 WIB 

Lokasi   :  Ruang Guru MTs Wahid Hasyim Yogyakarta   

Sumber Data  :  Guru Akidah Akhlak kelas VII Ibu Zeny May  

    Puspita 

 

Data Wawancara  

Wawancara  penelitian terhadap informan yaitu Guru Akidah Akhlak Ibu Zeny 

May Puspita “Bagaimana keadaan dan latar belakang siswa MTs Wahid Hasyim 

kaitanya dalam pengetahuan siswa terkait pluralisme ?” 

Jawaban:  

Kata beliau : Mengingat letak geografis MTs. Wahid Hasyim yang berada di 

tengah kota dan penduduk disekitar bersifat heterogen dari sisi keagamaannya, 

dan siswa-siswi MTs Wahid Hasyim juga banyak yang pendatang dari luar 

Yogyakarta dan belum begitu faham terkait pengetahuan pluralisme maka siswa-

siswi MTs. Wahid Hasyim perlu ditanamkan pengetahuan tentang nilai-nilai 

pluralisme beragama karena hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat di Yogyakarta yang beragam ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa, 15 Mei 2012 

Jam   :  10.10 Sampai 10.30  WIB 

Lokasi   :  Ruang Guru 

Sumber Data  :  Guru Akidah Akhlak Kelas VII Ibu Zeny May  

    Puspita  

 

Deskripsi Data : 

Wawancara terhadap informan guru Akidah Akhlak kelas VII MTs Wahid 

Hasyim Yogyakarta Ibu Zeni May Puspita yaitu terkait bagaimana bentuk 

penanaman tentang pluralisme dalam proses pembelajaran yakni ketika 

penyampaikan materi Asmaul husna yang berkaitan dengan nama Allah “Ar-

Rahman” yang artinya Allah Maha Pengasih, Kasih sayang Allah bersifat 

universal yakni untuk semua makhluk di dunia ini, tidak terkecuali umat yang non 

muslim. Oleh karena itu sebagai manusia pun harus seperti itu pula, memiliki rasa 

kasih sayang terhadap sesamanya baik sesama muslim maupun non muslim, 

saling menghargai, tolong menolong dan sebagainya kecuali dalam hal 

peribadatan 

interprestasi: 

dari wawancara terkait bentik nilai-nilai pluralisme yang ditanamkan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak yaitu ketika penyampaikan materi Asmaul husna 

yang berkaitan dengan nama Allah “Ar-Rahman” yang artinya Allah Maha 

Pengasih, Kasih sayang Allah bersifat universal yakni untuk semua makhluk di 

dunia ini, tidak terkecuali umat yang non muslim. Oleh karena itu sebagai 

manusia pun harus seperti itu pula, memiliki rasa kasih sayang terhadap 

sesamanya baik sesama muslim maupun non muslim, saling menghargai, tolong 

menolong dan sebagainya kecuali dalam hal peribadatan. 

 

 



Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa, 22 Mei 2012 

Jam   :  11.30 samapai 13.00  WIB 

Lokasi   :  Ruang kelas 

Sumber Data  :  Guru Akidah Akhlak Kelas VII Ibu Zeny May 

    Puspita 

 

Deskripsi data 

Informan adalah Guru Akidah Akhlak kelas VII MTs Wahid Hasyim Ibu Zeny 

May Puspita. Pada saat pembelajaran semua siswa dapat mengikuti pembelajran 

dengan baik, pada saat peneliti observasi kebetulan saat itu materi pembelajaran 

sudah selesai jadi saat guru kelas mengulas pelajaran dari pertama yaitu tentang 

prinsip-prinsip Akidah Akhlak yang di dalamnya ada hal yang menyangkut terkait 

pluralisme yaitu tentang pengertian ihsan (baik), di situ guru menjelasakna terkait 

berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap sesama manusia khususnya dengan 

sesorang yang berbeda keyakinan dalam beragama. 

Interpretasi : 

Peneleliti menemukan adanya suatu nilai-nilai pluralisme dalam pembelajran 

Akidah Akhlak di kelas VII MTs Wahid Hasyim Yogyakrta yaitu pada saat 

peneliti observasi kebetulan saat itu materi pembelajaran sudah selesai jadi saat 

guru kelas mengulas pelajaran dari pertama yaitu tentang prinsip-prinsip Akidah 

Akhlak yang di dalamnya ada hal yang menyangkut terkait pluralisme yaitu 

tentang pengertian ihsan (baik), di situ guru menjelasakna terkait berbuat ihsan 

atau berbuat baik terhadap sesama manusia khususnya dengan sesorang yang 

berbeda keyakinan dalam beragama.  

 

 



Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa 29 Mei 2012 

Jam   :  08.30 Sampai 09.10 WIB 

Lokasi    :  Ruang Kantor MTs Wahid Hasyim Yogyakrta 

Sumber Data  :   Guru Akidah Akhlak Kelas VIII dan IX Ibu 

    Halimah Hotna Lubis. S.Ag 

 

Deskripsi data: 

Informan adalah Guru Akidah Akhlak Kelas VIII dan Kelas IX Ibu Halimah 

Hotna Lubis, S.Ag kali ini peneliti menanyakan hal yang sama dengan Guru 

Akidah Akhlak Kelas VII yaitu terkait pengetahuan pluralisme. Dari data yang di 

peroleh dari informan kaitanya pengetahuan tentang pluralisme yakni siswa-siswi 

kelas VIII dan IX sudah sedikit banyak faham akan pluralisme karena di kelas VII 

sudah diajarkan terkait perilaku Ihsan seperti apa yang dikatakan Guru Akidah 

Akhlak Kelas VII, dalam hal ini materi Kelas VIII dan Kelas IX sudah banyak 

terperinci materi terkait plursalime seperti dalam SK dan KD yang ada yaitu 

tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia yang di dalamnya ada bahasan 

terkait pengertian dan sikap tasamuh (toleransi beragama) dan ta’awun (saling 

tolong menolong) terhadap sesama manusia. Sikap tasamuh dan ta’awun 

merupakan bentuk dari sikap pluralisme. 

Interpretasi :  

Bentuk nilai-nilai dari pluralisme ada dalam SK dan KD dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak kelas VIII dan Kelas IX yaitu SK dan KD yang menerangkan 

tentang akhlak terpuji terhdap sesama manusia yang di dalamnya memuat 

pengertian dan sikap tasamuh (toleransi beragama) dan ta’awun (tolong 

menolong), sikap tasamuh dan ta’awun merupakan contoh dari bentuk nilai-nilai 

pluralisme.  



Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/ tanggal  :  Kamis, 31 Mei 2012 

Jam   :  20.45 WIB 

Lokasi    :  Ruang Guru 

Sumber Data  :  Ibu Halimah Hotna Lubis, S.Ag Guru Akidah  

    Akhlak kelas VIII dan Kelas IX 

Deskripsi Data : 

Informan adalah Guru Akidah Akhlak Kelas VIII dan Kelas IX yaitu Ibu Halimah 

Hotna Lubis, S.Ag kali ini peneliti menanyakan perihal sejauh mana pemahaman 

siswa kaitanya dengan pengetahuan pluralisme selama proses pembelajaran, hal 

ini peneliti memperole data bahwasanya siswa-siswi kelas VIII dan Kelas IX MTs 

Wahid Hasyim Yogyakarta dapat faham akan pengetahuan pluralisme sesuai yang 

sudah direncanankan dalam pembelajaran yaitu dengan adanya indikator 

pencapaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

sesuai SK dan KD. Dari hal ini siswa-siswi dapat memahami akan perihal 

pluralisme sesuai rencana pembelajaran. Dalam hal ini siswa-siswi diukur dari 

hasil penilaian pembelajaran yang ada dalam RPP yang ada kaitanaya dengan 

pluralisme. 

Interpretasi :  

Peneliti memperoleh sumber data terkait bentuk penaman nilai-nilai puralisme 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak yaitu semua sudah terdapat dalam materi ajar 

Akidah Akhlak terkait pluralisme yanag telah disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang di dalamnya sudah terdapat indikator pencapain peserta 

didik dengan diukur dari hasil penilaian pembelajaran materi yang ada kaitanya 

dengan pluralisme adalah akhlak terpuji terhdapa sesama manusia yaitu sikap 

tasamuh (toleransi beragama) dan ta’awun (tolong menolong). Selain itu dalam 

Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) terkait mata pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VII, VIII, dan IX.  

 



Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Selasa, 22 Mei 2012 

Jam   :  11.30 samapai 13.00  WIB 

Lokasi   :  Ruang Kelas VII MTs Wahid Hasyim   

    Yogyakrta 

Sumber Data  :  Ahda, Kafi, Isdyan, Kurnia Dewi dan Layli   

    (sebagaian siswa kelas VII MTs Wahid Hasyim  

    Yogyakarta) 

 

Deskripsi data  

Informan adalah siswa kelas VII MTs Wahid Hasyim yakni Isdyan, Ahda, Kafi, 

Kurnia dewi dan Layli dalam hal ini peneliti menemukan sesuatu yang mungkin 

nanti jadi sesbuah penilaian atau saran terhadap pembelajaran di kelas kaitanya 

dengan materi yang bersangkutan dengan pluralisme karena dari lima siswa yang 

peneliti tanya belum begitu faham akan pengertian dari istilah pluralisme tetapi 

mereka lebih faham istilah pluralisme dengan toleransi beragama. 

Iterpretasi 

Siswa belum begitu faham terkait istilah pluralisme mereka lebih faham dengan 

toleransi, dalam hal ini peneliti menyakan pengertian dari istilah pluralisme tetapi 

mereka seperti asing tetapi setelah peneliti menjelaskan istilah pluralisme yang 

pengertiannya hampir sama dengan toleransi beragama atau sikap saling 

menghormati dan menghargai segala perbedaan mereka mulai memahami kata 

istilah dari pluralisme. Siswa sendiri merespon apa yang sudah dijelaskan perihal 

pluralisme, mereka mempunyai pengertian dan pemahaman seperti apa yang telah 

dijelaskan oleh guru mereka dalam pembelajaran terkait pluralisme dengan 

persamaan pluralisme dengan toleransi beragama serta dapat berbuat baik 

terhadap sesama manusia sebagai perilaku ihsan (baik). 



Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Kamis,   20 September 2012 

Jam   :  19.30 WIB 

Lokasi   :  Rumah Guru Akidah Akhlak kelas VIII dan IX 

Sumber Data  :  Guru Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim kelas  

    VIII dan IX Ibu Halimah Hotna Lubis. S.Ag 

 

Deskripsi data 

Informan adalah Guru Akidah Akhlak MTs Wahid Hasyim Yogyakarta kelas VIII 

dan kelas IX Ibu Halimah Hotna Lubis. S.Ag, waktu itu peneliti langsung 

menanyakan terkait proses penanaman nilai-nilai pluralisme dalam pembelajaran 

akidah akhlak. Hal ini guru akidah akhlak menerangkan bahwasanya nilai-nilai 

pluralisme dalam pembelajaran akidah akhlak sangatlah sedikit yang terdapar 

dalam materi ajar akidah akhlak di kelas VIII dan kelas IX yaitu hanya ada dalam 

satu SK dan KD, tetapi kata beliau sebenarnya sangatlah banyak nilai-nilai 

puralisme yang terkandung dalam materi akidah akhlak yang akan diajarkan 

kepada siswa, dengan menyisipkan dalam berbagai materi yang ada sangkut 

pautnya dengan pluralisme. Seperti misalanya materi asmaul husna, rukun iman 

dan iman kepada Allah. 

Interpretasi 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sebuah hasil dari wawancara dengan guru 

akidah akhlak kelas VIII dan kelas IX, yaitu materi terkait pluralisme yang ada 

dalam materi ajar kelas VIII dan kelas IX sangatlah sedikit yaitu hanya satu dalam 

SK dan KD, akan tetapi kata dalam proses penanamanya lebih luas tidak hanya 

terpaut dengan materi ajar yang ada dalam SK dan KD saja, melainkan dengan 

menyisipkan nilai-nilai yang ada kaitanya dengan pluralisme dalam materi ajar 

akidah akhlak melalui proses pembelajaran 

 



Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Kamis, 25 juli 2012 

Jam   :  10.20 Sampai 11.50 WIB 

Lokasi   :  Ruang Kelas 

Sumber Data  :  Rozak, Alan, Adil, Widya, Falah (siswa kelas VIII 

    Wahid Hasyim Yogyakarta) 

 

Deskripsi data 

Informan adalah siswa kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta. Pertanyaan 

kali ini peneliti menanyakan terkait pemahaman pluralisme yaitu mereka masih 

belum begitu faham terrkait isitilah pluralisme. Tetapi setelah saya menjelaskan 

secara umum terkait pluralisme yang contohnya adalah toleransi dan sikap saling 

menghargai dan menghormati antar sesama manusia, merekapun baru paham 

terkait istilah pluralisme. 

Interpretasi 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sebuah hasil dari pembelajaran Akidah Ahlak 

yang kaitanya dengan pluralisme yaitu siswa-siswi kelas VIII belum faham terkait 

pluralisme tetapi mereka lebih mengenal dengan toleransi dan sikap saling 

mengahargai antar sesama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara 

 

Hari/ tanggal  :  Jum’at, 26 Juli 2012 

Jam   :  08.20 Sampai 09.40 WIB 

Lokasi   :  Ruang Kelas 

Sumber Data  :  Noval, Apri, Fahmi, Rezi, Burhan 

    (siswa kelas IX Wahid Hasyim Yogyakarta) 

 

Deskripsi data 

Informan adalah siswa kelas IX MTs Wahid Hasyim Yogyakarta. Pertanyaan kali 

ini peneliti langsung menanyakan terkait definisi dari pluralisme dan contohnya 

bukan lagi terkait pengetahuan tentang pluralisme dari hal ini peneliti menemukan 

hal yang sama dengan jawaban siswa kelas VII dan kelas VIII yaitu mereka masih 

belum begitu faham terkait isitilah pluralisme tetapi ada perbedaan antara kelas 

VII dan kelas VIII  yaitu mereka lebih faham secara aplikatif dan secara psikologi 

merekapun sudah cukup memahami dan mengerti perihal toleransi beragama dan 

sikap saling menghargai dan menghormati sebagai bentuk pluralisme yaitu dalam 

kehidupan di pondok pesantren yaitu hidup bersama dalam pesantren yang masing 

masing temanya berlatar belakang berbeda. 

Interpretasi 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sebuah hasil dari pembelajaran Akidah Ahlak 

yang kaitanya dengan pluralisme yaitu siswa-siswi kelas IX lebih faham secara 

psikologi dan aplikasinya baik secara langsung dalam kehidupanya seperti 

kehidupan sehari-hari dalam pendok pesantren yang harus menghargai dan 

menghormati sesama teman walaupun berbeda daerah dan kebiasaannya.  

 

 

 



























1 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

 
Sekolah  : MTs Wahid Hasyim 
Mata pelajaran  : Aqidah Akhlak 
Kelas/semester : VII/I 
Alokasi Waktu : 20 X 40 
KKM   : 75 
Karakter  : Percaya Diri 
 
 A. Standar Kompetensi 
 1. Memahami dasar dan tujuan Akidah Islam 
    
B Kompetensi dasar 
 1.4.     Menunjukkan dalil mengenai Iman, Islam dan Ihsan 

 
  
C Inidikator 
 1. Dalil yang berkaitan dengan Iman Islam dan Ihsan 

2. Membaca ayat-ayat dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman Islam dan 
Ihsan 

3. Menguraikan ayat-ayat dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman Islam dan 
Ihsan 

4. Hafalan ayat-ayat dalam Al-quran yang berkaitan dengan Iman Islam dan Ihsan 
5. Surat-surat  dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman Islam dan Ihsan 

    
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah Pembelajaran selesai peserta didik dengan penuh percaya diri dapat : 
 1. Menunjukan dalil yang berhubungan dengan Iman Islam dan Ihsan 

2. Membaca ayat-ayat dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman Islam dan 
Ihsan 

3. Menguraikan ayat-ayat dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman Islam dan 
Ihsan 

4. Menghafalkan ayat-ayat dalam Al-quran yang berkaitan dengan Iman Islam dan 
Ihsan 

5. Menyebutkan surat-surat dalam dalam Al-quran yang menjelaskantentang Iman 
Islam dan Ihsan 

    
E. Materi Pembelajaran 
 1. Dalil tentang Iman Islam dan Ihsan : 

‐ Dalil yang berkaitan dengan Iman Islam dan Ihsan 
‐ Uraian ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan Iman Islam dan Ihsan 
‐ Surat-surat dalam Al-quran yang menjelaskan tentang Iman Islam dan Ihsan 
‐ Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Akidah Islam 

    
F. Metode Pembelajaran 
 1. Penugasan 

2. Demontrasi 
3. Ceramah 
4. Diskusi 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 a. Kegiatan Awal (15 Menit) 
  Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan : 

• Salam menanyakan keadaan dan kondisi peserta didik dilanjutkan presentasi 
• Memberi Apresiasi seputar Iman Islam dan Ihsan 
• Memberi informasi kompetensi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

serta skala penilaianya 
• Peserta didik berkumpul dengan kelompok diskusinya 

   
 b. Kegiatan inti  ( 60 menit) 
  1. Kegiatan Eksplorasi 
   • Peserta didik membaca danmenelaah buku paket dan berbagai literatur 

lain  yang relevan 
• Peserta didik menerangkan hasil informasi yang didapat dari buku 

paket dan literatur lainya yang relevan 
  2. Kegiatan Elaborasi  
   • Peserta didik mendiskusikan ayat-ayat dalam Al-quran yang 

menjelaskan tentang Iman Islam dan Ihsan 
• Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi  tentang 

Iman Islam dan Ihsan 
• Peserta didik menghafalkan ayat-ayat dalam Al-quran yang berkaitan 

dengan Iman Islam dan Ihsan 
 

  3. Kegiatan Konfirmasi  
   • Guru memberikan penguatan   terhadap hasil diskusi yang telah 

dilakukan 
• Guru menunjukan dali  yang berkaitan denga Iman Islam dan Ihsan dari 

literatur lain yang bisa menunjang dalil yang terkait 
    
 c. Kegiatan akhir (penutup 15 menit) 
  1. Guru beserta peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pokok yang 

dibahas 
2. Guru memberikan pekerjaan rumah agar ayat-ayat yang berhubungan dengan 

Iman Islam dan Ihsan agar dihafalkan dirumah 
3. Guru memotivasi peserta didik yang kurang lancar dalam membaca Al-quran 

agar lebih giat belajar lagi 
4. Peserta didik mengerjakan soal-soal test secara lisan 

   
H. Alat bantu dan sumber ajar : 
  1. Buku paket Aqidah Akhlak kelas VII 

2. Al-Quran dan Terjemahnhya 
3. Buku yang relevan dengan materi 
4. LKS 

    
I. Penilaian 
 a. Penilaian hasil bekerja, diambil dari hafalan surat al-quran yang berkaitan 

dengan Iman Islam dan Ihsan 
b. Penilaian hasil penugasan, diambil dari resume materi hasil diskusi 
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c. Nilai karakter, diambil dari kesungguhan dan tidaknya dalm menghafal surat Al-
quran yang terkait dengan Iman Islam dan Ihsan 

 
Kriteria penilaian 
 

  
KRITERIA PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Nilai Nilai  Nilai Nilai Nilai 

Karakter Sikap Resume Hafalan Akhir 
       

 
 

 
 

 
Mengetahui 

Kepala MTs Wahid Hasyim 

 Depok, 20 Juli 2011 
 

Guru Bidang Studi 
   

M. Luqman Hakim  (Zeny May Puspita) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
(RPP) 

 
Nama Sekolah  : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Ahlak 
Kelas/ Semester : VII/ II 
Waktu   : 2x40 menit 
KKM   : 75 
Karakter  : Percaya Diri 

A. Standar Kompetensi  
4. memahami Asmaul Husna 

B. Kompetensi Dasar 
4.1. menguraikan 10 Asmaul Husna (Al- Aziz, Al- Barra, Ar- Roofi, Ar- Ra’uf, Al- 
Barr, Al- Goffar, Al- Maani, Al- Fattah, Al- Adl Al- Qoyyum) 

C. Indikator  
1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan percaya diri 
2. Menyebutkan dalil yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna dengan percaya 

diri 
3. Menyebutkan 10 Asmaul Husna beserta artinya dengan percaya diri 

D. Tujuan Pembelajaran  
Setelah pembelajaran selesei siswa dapat: 

1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan percaya diri 
2. Menyebutkan dalil yang berkenaan dengan 10 Asmaul Husna dengan percaya 

diri 
3. Menyebutkan 10 Asmaul Husna beserta artinya dengan percaya diri 

E. Materi  
• 10 asmaul Husna (Al- Aziz, Al- Barra, Ar- Roofi, Ar- Ra’uf, Al- Barr, Al- 

Goffar, Al- Ma’ani, Al- Fattah, Al- Adl Al- Qoyyum) 
F. Metode pembelajaran 

1. Penugasan 
2. Demontrasi 
3. Ceramah 
4. Diskusi 

G. Media/ Alat dan Sumber Belajar  
Alat: Chart lembar kerja  

Sumber Buku : Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit Armilo 

  : Buku Aqidah Ahlaq kelas VIII penerbit Toha Putra 

  : Al- Qur’an dan terjemahannya 

H. Kegiatan Pembelajaran  
a. Pendahuluan  

 Memberi salam, membaca basmalah mengabsen siswa dan berdo’a 
 Apresiasi dan motifasi 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

sehari- hari 
 Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan dan 

membagikan lembar kerja 
b. Kegiatan Inti 
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• Eksplorasi  
 Siswa menelaah berbagai literatur untuk dapat menjelaskan pengertian 

Asmaul Husna dan dapat mennyebutkan 10 Asmaul Husna 
 Menanyakan kepada siswa tentang 10 Asmaul Husna 

• Elaborasi  
 Siswa secara berpasangan mengidentifikasi hal- hal penting yang harus 

dipahami 
 Siswa mengerjakan tugas secara berpasangan  
 Siswa mempertukarkan hasil kerja dengan pasangan lainnya  
 Siswa menyimpulkan dari hasil diskusi antar pasangan  

• Konfirmasi  
 Secara acak dipilih pasangan siswa yang menyampaikan kesimpulan 

materi siswa lainnya diberi kesempatan untuk bertanya atau 
menanggapi  

 Guru memberi penguatan dari kegiatan diatas 
c. Penutup  

 Guru menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa 
 Guru melaksanakan penilaian  
 Guru memberi tugas untuk menghafal Asmaul Husna 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

Penilaian:  

1. Penilaian akademik dengan bobot 70 
2. Kemampuan benjelaskan bobot 15 
3. Penilaian karakter percaya diri bobot 15 

Penilaian Akademik: 

1. Jelaskan pengertian Asmaul Husna! 
2. Tuliskan 10 Asmaul Husna beserta artinya! 
3. Tuliskan salah satu dalil yang berkaitan denagan Asmaul Husna! 

Kunci Jawaban 

1. Pengertian Asmaul Husna ialah: nama-nama Allah yang baik dan Agung 
2. 10 Amaul Husna beserta artinya: 

1. Al- Azizi artinya : Maha perkasa  
2. Al- Gafur artinya : Maha pengampun 
3. Al- Rasit artinya : Maha pengampun 
4. An- Nafi artinya : Maha pemberi 
5. Ar- Rauf artinya : Maha pengasih/ belaskasih 
6. Al- Bair artinya : Melimpahkan kebaikan 
7. Al- Fattah artinya : pemberi keputusan  
8. Al- Adl artinya : Maha Adil 
9. Ar- Rahman artinya : Maha Pengasih 
10. Ar- Rahim artinya : Maha Penyayang 

3. Dalil yang berkenaan dengan salah satu Asmaul Husna, al- Basit 

ª!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ÿ…ã& s! 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊄∪  
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Artinya:  

Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
hamba-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al0Ankabut: 62) 

 

 

Mengetahui        Depok 20 Juli 2011 
Kepala MTs. Wahid Hasyim     Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
(M. Luqman Hakim)      (Zeny May Puspita) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
(RPP) 

 
Nama Sekolah  : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Ahlak 
Kelas/ Semester : VII/ II 
Waktu   : 2x40 menit 
KKM   : 75 
Karakter  : Kerja Keras 

A. Standar Kompetensi 
4. Memahami Al- Asmaul Husna  
B. Kompetensi Dasar 
4.3. Menunjukkan perlakuan orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna (Al- Aziz, Al- 

Ghaffar, Al-Basit, An- Nafi, Al- Rauf, Al- Barra, Al- Ghaffar, al- Fattah, Al- Adl, Al-
Qoyyum). 

I. Indikator  
a. Menyebutkan bentuk dan contoh perilaku orang yang mengamalkan 10 Al- 

Asmaul Husna (Al- Aziz, Al- Ghaffar, Al-Basit, An- Nafi, Al- Rauf, Al- 
Barra, Al- Ghaffar, Al- Fattah, Al- Adl, Al-Qoyyum) yang dapat diteladani 
manusia dalam kehidupan sehari- hari dengan Kerja Keras. 

b. Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan 10 Al- Asmaul Husna (Al- 
Aziz, Al- Ghaffar, Al-Basit, Al- Rauf, Al- Barra, Al- Shaffar, Al- Fattah, Al- 
Adl, Al-Qoyyum, Al- Maliku, Al- Rahim) dengan kerja Kkras. 

II. Tujuan Pembelajaran 
a. Menyebutkan bentuk dan contoh perilaku orang yang mengamalkan 10 Al- 

Asmaul Husna kerja keras. 
b. Membiasakan berperilaku sebagai seorang yang mengamalkan 10 Al- Asmaul 

Husna dalam kehidupan sehari- hari dengan kerja keras. 
 

III. Materi Pembelajaran 
• 10 Asmaul Husna (Al- Aziz, Al- Baariu, Ar- Rofi’, Ar- Rauf, Al- Barr, Al- 

Ghoffar, Al- Maun, Al- Fattah, Al- Adl, Al- Qoyyum). 
IV. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah, Diskusi 
b. Tanya jawab dan Penugasan 

V. Kegiatan Pembelajaran  
a. Kegiatan Awal 

 Memberi salam, membaca basmalah, mengabsen siswa dan berdo’a 
 Pre test 
 Memotivasi siswa dengan menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai. 
 Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok  
 Guru membagi lembar kerja untuk masing- masing kelompok. 

b. Kegiatan Inti (60 menit)  
• Eksplorasi  

 Siswa membaca buku/ bahan ajar dan memahami perilaku 
orang yang mngamalkan 10 Al-Aasmaul Husna. 

 Siswa mengkaji materi dari sumber informasi yang lain. 
• Elaborasi  
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 Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi 
perilaku oranga yang mengamalkan 10 Asmaul Husna 

 Masing- masing kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 

• Konfirmasi  
 Siswa kelompok lain menaggapi 
 Guru menyimpulkan hasil diskusi 

c. Kegiatan akhir (10 menit)  
 Guru memberikan penekanan terhadap hal-hal pokok yang 

perlu dikuasi siswa 
 Guru menyimpulkan materi bersama siswa. 
 Guru memberikan tes 
 Pembelajaran dituutup dengan do’a 

VI. Alat, Bahan dan Sumber Belajar  
a. Lembar diskusi 
b. Buku Aqidah Ahlak penerbit Armilo. 
c. Buku Aqidah Ahlak penerbit Toha Putra 
d. Buku Aqidah Ahlak penerbit Tiga Serangkai 
e. Al- Qur’an dan terjemahannya 
f. Buku- buku yang relevan 

VII. Penilaian  
1. Tes teori (tulisan) bentuk esei 
2. Tugas berupa diskusi kelompok 
3. Aspek yang dinilai  

 Hasil diskusi 
 Hasil tes 
 Kecakapan sosial 
 Sikap  

Soal:  

1. Sebutkan contoh- contoh perilaku yang mengamalkan 10 Al-Asmaul Husna! 
2. Penugasan dan melalui PR dan pengamatan! 

Kunci Jawaban 

1. Contoh perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna  
 Rendah hati, kerja keras, ikhlas, percaya diri. 
 Mandiri, dermawan, bertanggung jawab, rukun. 
 Saling mengasihi, lembut, cinta kebenaran 
 Istiqamah, amanah, tidak putus asa, jujur, sabar dan lain- lain. 

 

Mengetahui:      Depok 20 Juli 2011 
Kepala MTs. Wahid Hasyim    Guru Mata Pelajaran  
 

 

(M. Luqman Haqim)       (Zany May Puspita) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Ahlak 
Kelas/ Semester : VIII/ II 
Pertemuan ke  : 6 
Alokasi Waktu : 2x40 menit (IX kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 6. Menerapkan ahlak terpuji kepada sesama 
Kompetensi Dasar : 6.1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzan  
   tawadhu’ , tasamuh, ta’awun 
KKM   : 70 
Karakter  : Percaya Diri 

I. Indikator  
1. Menjelaskan pengertian husnuzan dengan percaya diri. 
2. Menjealaskan pengertian dan pentingnya tasamuh dengan percaya diri. 
3. Menjelaskan pengertian dan pentingnya ta’awun dengan percaya diri. 
4. Menjelaskan pengertian dan pentingnya tawadhu dengan percaya diri. 

II. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran selesei siswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian husnuzan dengan percaya diri. 
2. Mejelaskan pengertian tasamuh dengan percaya diri. 
3. Menjelaskan pengertian ta’awun dengan percaya diri. 
4. Menjelaskan pengertian tawadu’ dengan percaya diri. 

III. Materi Ajar  
1. Ahlak terpuji kepada sesam (husnudzan, tawadu’ tasamuh dan ta’awun) 

IV. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
4. Presentasi 

V. Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegitan Awal (10 menit) 

 Memberi salam, mengabsen siswa, dan berdo’a 
 Pre test 
 Memotivasi siswa denagn menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai 
 Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan dan 

membagikan lembar kerja 
b. Kegiatan Inti (50 menit) 

• Ekplorasi  
 Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk dapat 

menjelasakan pengertian husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 
ta’awun 

• Elaborasi  
 Siswa secara berpasangan mengerjakan tugas tentang materi 

pokok 
 Peserta mempertukarkan hasil kerja dengan pasangan lainnya 
 Siswa menyimpulkan hasil diskusi antar pasangan 

• Konfirmasi  
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 Secara acak dipilih pasangan siswa menyampaikan kesimpulan 
materi, siswa lainnya diberi kesempatan bertanya, menanggapi 
atau memberi saran 
Guru memberi penguatan dari kegiatan diatas  

c. Kegiatan Akhir (20 menit) 
1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa  
2. Guru meyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa 
3. Membaca hamdalah dan menutup pelajaran 

VI. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Lembar diskusi 
2. Soal post test 
3. Buku Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit Armilo 
4. Al- Qur’an dan terjemahan 
5. Buku yang relevan 

VII. Penilaian  
1. Penilaian akademik (70) 
2. Kecakapan sosial (15) 
3. Penilaian karakter (15) 

Soal  

1. Jelaskan pengertian husnudzan! 
2. Jelaskan pengertian tasammuh! 
3. Jelaskan pengertian tasamuh! 
4. Jelaskan pengertian tawadu’! 

 

Kunci Jawaban  

1. Husnudzan adalah berprasangka baik, berprilaku positif, berpandangan mulia 
terhadap sesuatu yang ada dihadapannya 

2. Tasamuh ialah toleransi (suatu sikap yang menghargai dan menghormati orang lain 
yang memiliki perbedaan dengan dirinya 

3. Ta’awun ialah tolong- menolong 
4. Tawadhi ialah sikap merendah hati terhadap Allah SWT 

 
 
 

Mengetahui:      Sleman, 26 Januari 2011 
Kepala MTs. Wahid Hsyim    Huru Bidang Studi 
 

 

(M. Luqman Hakim)     (Halima Hotna Lubis S.Ag) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Ahlak 
Kelas/ Semester : VIII/ II 
Pertemuan ke  : 7 
Alokasi Waktu : 2x40 menit  
Standar Kompetensi : 6. Menerapkan ahlak terpuji kepada sesama 
Kompetensi Dasar : 6.2. Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku 

huznudzon, tawadu’, tasamuh, dan ta’awun 
KKM   : 70  
Karakter  : Percaya Diri 

I. Indikator  
1. Menyebutkan bentuk contoh- contoh sikap husnudzan dengan percaya diri. 
2. Menyebutkan bentuk dan contoh sikap tawadhu’ denagan percaya diri 
3. Menyebutkan bentuk dan contoh sikap tasamuh dengan percaya diri 
4. Menyebutkan bentuk dan contoh sikap ta’awun denagan percaya diri 

II. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesei , siswa dapat: 

1. Menyebutkan bentuk- bentuk dan contoh- contoh sikap husnudhon, tawadu’, 
tasamuh, dan ta’awun dengan percaya diri. 

III. Materi Ajar  
• Bentuk dan contoh perilaku husnudzon, tawadu’, tasamuh, dan ta’awun 

IV. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah  
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi  
4. Presentasi 

V. Kegiatan pembelajaran  
a. Kegitan Awal (10 menit) 

 Memberi salam, mengabsen siswa, dan berdo’a 
 Pre test 
 Memotivasi siswa denagn menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai 
 Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan dan 

membagikan lembar kerja 
b. Kegiatan Inti (50 menit) 

• Ekplorasi  
 Membaca dan menelaah informasi dari buku 

• Elaborasi  
 Secara berpasangan siswa mendiskusikan tentang materi pokok 
 Masing- masing kelompok mendiskusikan hasil diskusinya 

• Konfirmasi  
 Siswa kelompok lain menaggapi hasil presentasi 

kelompok yang lainnnya. 
 Guru menyimpulkan hasil diskusi tentang materi pokok 
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c. Kegiatan Akhir (20 menit) 
1. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran  
2. Peserta didik mengerjakan test 
3. Informasi pembelajaran berikutnya 
4. Pembelajaran ditutup dengan do’a 

VI. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Buku Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit Armania 
2. Buku Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit Tohan Putra 
3. Al- Qur’an dan terjemahannya 

VII. Penilaian  
1. Tes Teori (tertulis) bentik esei 
2. Tugas berupa hasil diskusi kelompok 
3. Aspek yang dinilai: 

 Hasil diskusi 
 Hasil test 
 Kecakapan sosial 

Soal  

1. Sebutkan bentuk- bentuk perilaku husnudza! 
2. Sebutkan contoh perilaku husnudzan! 
3. Sebtkan contoh perilaku tasamuh! 
4. Sebutkan contoh- contoh perilaku tawadu’! 
5. Sebutkan contoh perilaku ta’awun! 

Mengetahui:      Sleman, 26 Januari 2011 
Kepala MTs. Wahid Hsyim    Huru Bidang Studi 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Ahlak 
Kelas/ Semester : VIII/ II 
Pertemuan ke  : 8 
Alokasi Waktu : 2x40 menit  
Standar Kompetensi : 6. Menerapkan ahlak terpuji kepada sesama 
Kompetensi Dasar : 6.3.menunjukkan nilai positif dari perilaku husnudzan,  
   tawadu’ tasmuh, dan ta’awun dalam fenomena kehidupan 

1.4. Membiasakan perilaku husnudzan tawadu’ tasamuhdalam 
kehidupan sehari- hari 

KKM   : 70 
Karakter  : Percaya Diri 

I. Indikator  
1. Menyebutkan nilai- nilai positif dari perilaku husnudzan dalam fenomena 

kehidupan dengan percaya diri. 
2. Menyebutkan nilai- nilai positif dari perilaku tawadu’,tasamuh, dalam 

kehidupan sehari- hari dengan percaya diri. 
3. Menyebutkan nilai- nilai positif dari ta’awun dalam kehidupan sehari- hari 

dengnan percaya diri. 
4. Menunjukkan sikap perilaku husnudzan, tawadu’ , tasamuh dan ta’awun 

kepada sesama denagan percaya diri. 
II. Tujuan pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesei, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nilai- nilai positif husnudzan, tawadu’, tasamuh, ta’awun 

dalam kehidupan sehari- hari dengan percaya diri. 
2. Menunjukkan sikap perilaku husnudzan, tawadu’, tasamuh, ta’awun 

terhadap sesama dengan percaya diri. 
3. Membiasakan berperilaku husnudzan, tawadu’, tasamuh, ta’awun 

dalam kehudupan sehari- hari dengan percaya diri. 
III. Materi Ajar 

1. Nilai- nilai positif dari husnudzan, tawadu’, tasamuh, ta’awun 
2. Perilaku husnudzan, tawadu’, tasamuh, ta’awun 

IV. Metode Pembelajaran  
1. Tanya jawab  
2. Diskusi 
3. Demonstrasi 

V. Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Awal  

 Memberi salam, membaca basmalah, mengabsen siswa, dan berdo’a 
 Guru melakukan pre test 
 Memotifasi siswa dengan menyampaikan konpetensi yang ingin 

dicapai 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Peserta didik dibagi 4 kelompok dan guru membagi lembar kerja 

b. Kegiatan Inti  
• Eksplorasi  
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 Mengamati lingkungan sekitar untuk menunjukkan 
nilai- nilai positif dari husnudzan, tawadu’, tasamuh, 
ta’awun 

 Siswa membaca buku ajar dan memahami tentang 
materi 

• Elaborasi  
 Secara berkelompok mendiskusika tentang materi 

pokok 
 Masing- masing kelompok mempresentasikan hasul 

diskusi 
• Konfirmasi  

 Siswa kelompok lain menanggapi hasil presentasi 
tentang materi tentang materi pokok 

 Guru menyimpukan hasil- hasil diskusi tentang materi 
pokok 

c. kegiatan Akhir 
1. peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 
2. peserta didik mengerjakan test 
3. informasi kegiatan pembelajaran berikutnya 
4. pembelajaran ditutup dengan do’a atau membaca hamdalah 

VI. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Buku Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit Armilo 
2. Buku Aqidah Ahlak kelas VIII penerbit T.S 
3. Al- Qur’an dan terjemahan 
4. LKS 

VII. Penilaian  
1. Penilaian akademik (70) 
2. Kemampuan menjelaskan (15) 
3. Penilaian karakter (15) 

Soal  

1. Sebutkan nilai- nilai positif dari perilaku husnudzan! 
2. Sebutkan nilai- nilai positif dari perilaku tawadu’! 
3. Sebutkan nilai- nilai positif dari perilaku tasamuh 
4. Sebutkan nilai- nilai positif dari perilaku ta’awun! 
5. Sebutkan bentuk- bentuk perilaku husnudzan! 

Kunci Jawaban 

1. Tidak p utus asa bersikap optimis, tidak bergantung kepada orang lain, gigih dalam 
meraih cita- cita, tidak iri hati terhadap nikmat Allah yang diterima orang lain dan 
lain- lain 

2. Terhindar dari sikap sombong, egois 
 Menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya 
 Berfikir obyektif dan lain- lain 

3. Tidak pernah mencari- cari kesalahan orang lain 
 Suka menolong  
 Menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama  
 Demokratis, saling meghargai dan menghormati dan lain- lain 

4. Bersikap kasih sayang 
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 Mengutamakan persaudaran 
 Menghindari permusuhan 
 Tidak mengharapkan imbalan 

5. Perilaku husnudzan terhadap Allah 
 Perilaku husnudzan terhadap diri sendiri 
 Perilaku husnudzan terhadap sesama 

 

 

 

Mengetahui:      Sleman, 26 Januari 2011 
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RPP I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MTs. Wahid Hasyim 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Kelas/ Semester : VIII/ I 
Waktu   : 2 x 40 menit 
KKM   : 75 
Karakter  : Percaya diri 
 

A. Standar Kompetensi 

1. Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah SWT 
 

B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menjelaskan pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT 

 
C. Indikator 

Peseta didik dapat : 
1. Menjelaskan arti beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT 
2. Menyebutkan Kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah 
3. Menyebutkan pengertian kitab dan Suhuf 
4. Menjelaskan perbedaan perbedaaan kitab dan Suhuf 
5. Menjelaskan persamaan kitab dan Suhuf 

- Munculnya sikat percaya diri 
 

D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat : 
1. Menjelaskan arti beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT 
2. Menyebutkan kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah 
3. Menyebutkan pengertian kitab dan suhuf 
4. Menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf 
5. Menjelaskan persamaan kitab dan suhuf 

 
E. Materi Pembelajaran 

- Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT 
1. Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT artinya : mempercayai dan mengimani 

dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab suci kepada 
Rasul-rasul pilihan-Nya 

2. Pengertina kitab ialah: kumpulan firman Allah Swt yang diwahyukan kepada 
Rasul Nya 

3. Pengertian Suhuf ialah : lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah 
Swt. 

4. Perbedaan kitab dan suhuf 
- Kitab dibukukan sedangkan berupa lembar 
- Kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf 
- Kitab wajib disampaikan kepada umatnya sedangkan suhuf tidak wajib 
- dll 

5. Persamaan kitab dan Suhuf 
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- Sama-sama wahyu dari Allah Swt 
 
 
F. Metode Pembelajaran 

- Demosntrasi 
- Tanya jawab 
- Diskusi 
- Penugasan 
- Ceramah bervariasi 

 
G. Media / alat dan sumber belajar\ 

Alat: lembar kerja 
Sumber :  Buku Aqidah Akhlak Klas VIII, Armilo 
  Buku Aqidah Akhlak Klas VIII, Tiga Serangkai 
  Al-Qur’an dan terjemahannya 
 

H. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan (10 menit) 

• Memberi salam, berdoa dan mengabsen peserta didik  
• Pre test 
• Memotivasi peserta didik dengan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok kemudian guru membagikan 

lembar kerja kepada peserta didik 
2. Kegiatan inti (60 menit) 

eksplorasi 
• Peserta didik membaca dan menelaah informasi dari  buku sumber belajar 

mengenai materi iman kepada Kitab-kitab Allah Swt. 
Elaborasi  
• Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan tentang materi pokok 
• Peserta didik mengerjakan tugas pada lembar kerja secara berkelompok 
• Salah satu anggota diskusi mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi. 
Konfirmasi  
• Memberikan waktu kepada kelompok yang lain untuk menanggapi dan memberi 

saran 
• Guru memberi penguat terhadap hasil presentasi peserta didik 
• Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi 

 
3. Penutup 

• Guru memberikan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan 
• Memberikan test 
• Informasi dari hasil penilaian karakter, dan pembelajaran berikutnya. 
• Menutup kegiatan bermasa peserta didik dan bersama-sama membaca Hamdalah. 

1. Penilaian 
- Penilaian Akademik dengan bobot 70 
- Kemampuan menjelaskan dengan bobot 15 
- Penilaian karakter (percaya diri) dengan bobot 15 
 

A. Tes hasil belajar bentuk Essay 
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1. Sebutkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Swt 
2. Jelaskan perbedaan dan persamaan kitab dengan Suhuf. 

 
Kunci Jawaban 
1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Swt ialah mempercayai dan meyakini dengan 

sepenuh hati bahwa Allah Swt telah menurunkan kitab-kitab nya kepada Rasul-rasul 
pilihan-Nya 

2. Perbedaan kitab dengan Suhuf 
- Kitab dibukukan sedangkan suhuf berupa lembaran 
- Kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf 
Persamaannya : sama-sama wahyu dari Allah SWT 

 
B. Penilaian hasil diskusi 
C. Penilaian akhir terlampir 
 
 
Mengetahui      Sleman, 20 Juli 2012 
Kepala MTS Wahid Hasyim    Guru Bidang Studi 
 
 
 
M. Lukman Hakim     Halima Hotna Lubis, S.Ag  
        NIP. 197106131993032001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Mata pelajaran  : Aqidah Akhlak 

Kelas / semester  : IX / Ganjil 

Pertemuan  : 6 x pertemuan 

Alokasi waktu  : 12 x 40 menit 

Standar kompetensi : Memahami akhlak terpuji terhadap lingkungan sosial. 

Kompetensi dasar : Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. 

Indikator  : 

1. Menjelaskan pengertian akhlak terpuji terhadap sesama manusia. 

2. Menyebutkan macam-macam akhlak terpuji terhadap sesama manusia. 

3. Menjelaskan pengertian Ta’aruf, Tafahum, Ta’awun, Tasaamuh, jujur, adil, amanah 

dan menepati janji. 

I. Tujuan pembelajaran : Siswa dapat memahami akhlak terpuji terhadap lingkungan sosial. 

II. Materi ajar  : Akhlak terpuji terhadap sesama manusia. 

III. Metode pembelajaran :  a.   Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Demonstrasi 

IV. Langkah pembelajaran : 

a. Kegiatan awal 

1. Siswa membaca kemudian guru menerangkan. 

2. Siswa dapat mengartikan sifat-sifat terpuji. 

3. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sifat terpuji. 

4. Siswa dapat membedakan antara sifat terpuji dengan sifat tercela. 

b. Kegiatan inti 

(i) Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. 

2. Siswa memperhatikan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang kurang 

jelas. 

(ii) Konsolidasi pembelajaran  

                Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang materi tersebut. 



20 
 

c. Kegiatan akhir 

Mengingatkan kembali agar siswa dapat mempelajari atau mengulangi 

kembali pelajaran tersebut. 

V. Alat dan sumber belajar : 

       1.  Buku paket aqidah akhlak. 

       2.  Al Qur’an dan terjemahannya. 

VI. Penilaian 

LEMBAR PENILAIAN 

NO Butir-butir soal Kunci Jawaban 

1. Sebutkan sifat-sifat terpuji terhadap sesama 

manusia 

 

Ta’aruf, Tafahum, Ta’awun, Tasaa 

muh, jujur, adil, amanah dan mene 

pati janji. 

Mengetahui:      Sleman, 26 Januari 2011 
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STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

A. STRUKTUR KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH 

K o m p o n e n 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

     1. Pendidikan Agama Islam    

         a. Al-Qur'an-Hadis 2 2 2 

         b. Akidah-Akhlak 2 2 2 

         c. Fikih 2 2 2 

         d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

     2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

    3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

    4. Bahasa Arab 2 2 2 

    5. Bahasa Inggris 4 4 4 

    6. Matematika 4 4 4 

    7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

    8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

    9. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 2 

   10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 2 2 

B. Muatan Lokal *) 2 2 2 

C. Pengembangan Diri **) 2 2 2 



J u m l a h 40 40 40 

 

Keterangan: 

*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan 

dengan ciri khas dengan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan (madrasah). 

**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan 

memberikan kesempatan peserta didik  untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah). 

B. MUATAN KURIKULUM 

1. Mata Pelajaran  

a. Pendidikan Agama Islam 

1) Al-Qur'an-Hadis 

2) Akidah-Akhlak 

3) Fikih 

4) Sejarah Kebudayaan Islam 

b. Pendidikan Kewarganegaraan 

c. Bahasa Indonesia 

d. Bahasa Arab 

e. Bahasa Inggris 

f. Matematika 

g. Ilmu Pengetahuan Alam 

h. Ilmu Pengetahuan Sosial 



i. Seni Budaya dan Keterampilan 

j. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

 

2. Muatan Lokal 

a. Bahasa Jawa 

b. Tahfidzul Qur'an 

c. Bahasa Asing arab/inggris 

d. Kajian Kitab Pesantren 

e. BK 

 

3. Kegiatan Pengembangan Diri 

a. Pencak Silat 

b. Rebana 

c. Tilawah 

d. Kaligrafi 

e. Drumband 

f. Pramuka * WAJIB 

 

 

 

 

 

4. Kenaikan Kelas dan Kelulusan 



Kenaikan kelas dan Kelulusan diatur oleh Madrasah dengan 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan nasional. 

Penentuan nilai peserta didik yang dijadikan dasar untuk kenaikan 

kelas dan kelulusan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku dan 

yang telah diterbitkan oleh Direkotrat Pendidikan Lanjutan Tingkat 

Pertama. Teknik penilaian terdiri dari tes dan non tes. Tes terdiri 

dari kuis dan tes harian. Teknik nontes terdiri dari observasi, angket, 

wawancara, tugas, proyek, portofolio. Sedang pada Pedoman 

Penilaian Kelas yang diterbitkan oleh Balitbang Depdiknas sebagai 

bagian dari paket Pelayanan Profesional Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, ada tujuh macam teknik penilaian, yaitu: penilaian 

unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, 

penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. 

Prosedur pengembangan instrumen penilaian meliputi beberapa 

tahap, yaitu: (1) perumusan perilaku atau kemampuan esesial yang 

akan diukur (2) perumusan indicator (3) penulisan instrumen/ soal, 

(4) penelaahan instrumen yang mencakup review dan revisi dan (5) 

uji coba instrumen sebelum digunakan 

Teknik dan prosedur penilaian diserahkan kepada masing-masing 

guru mata pelajaran dengan rumus sebagai berikut: 

 NR = (0,6 x (RUH dan TUGAS)) + (0,2 x UTS) + (0,2 x UAS) 



RUH: Rata-rata Ulangan harian 

UTS: Ulangan Tengah Semester 

UAS: Ulangan Akhir Semester 

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan 

pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.  

Jenis-jenis ulangan adalah sebagai berikut:  

1) Ulangan harian, adalah kegiatan yang dilakukan secara 

periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.  

2) Ulangan tengah semester, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 

s.d 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh 

indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 

3) Ulangan Sabtu Bersama, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengenalkan sedini mungkin terhadap mata pelajaran UN dan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran UN. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh 

KD pada periode tersebut. 

4) Ulangan /Tes Kendali Mutu ( TKM ), adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk menyiapkan/ membekali peserta didik menghadapi ulangan 



akhir semester dan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di 

akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil Tes Kendali 

Mutu yang melampaui KKM dapat dijadikan substitusi nilai akhir semester 

yang tidak mencapai KKM.  

5) Ulangan akhir semester, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan 

ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada 

semester tersebut.  

6) Ulangan Remedial, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

memperbaiki pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua 

KD pada semester tersebut.  

a. Kriteria Kenaikan Kelas 

i).    Kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran 

ii).  Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapor semester  genap 

pada tahun pelajaran yang telah berjalan 

iii)  Kenaikan kelas ditetapkan dengan rapor dengan format yang telah 

ditentukan.  

iv)  Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila: 

1.  Menyelesaikan seluruh program pembelajaran 



2. Tidak memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 50. 

3. Minimal Lulus Iqrok 4. 

4.  Memiliki nilai kurang/belum tuntas paling banyak empat mata 

pelajaran pada semester genap. 

4.  Ketidak hadiran kurang dari 5 % tanpa keterangan 

5. Memiliki nilai kepribadian, akhlak mulia, dan pengembangan diri 

minimum baik 

b.  Tindak Lanjut  Bagi Peserta Didik Yang  Tidak Naik Kelas   

1.  Peserta didik  yang tidak naik wajib mengulang pada  kelas yang sama 

pada tahun pelajaran berikutnya.  

2.  Peserta didik yang mengulang pada kelas yang sama dan tidak naik tidak 

boleh mengulang pada tahun pelajaran berikutnya. 

c.   Kriteria Kelulusan 

Peserta didik dinyatakan lulus jika: 

i)   menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 

ii)  lulus ujian madrasah dengan ketentuan: 

a.   telah mengikuti ujian tertulis seluruh mata pelajaran yang diujikan; 

b.   telah mengikuti ujian praktek  mata pelajaran yang diujikan praktek  



c.   memiliki nilai rata-rata minimal 6,00 dari seluruh  mata pelajaran yang 

diujikan.  

iii)  Ketidak hadiran di se mester 2 kurang dari  10  % tanpa keterangan 

iv)  Memiliki nilai kepribadian dan akhlak mulia minimum baik 

v)    nilai rata-rata minimal 60  pada penilaian akhir untuk    seluruh kelompok 

mata pelajaran 

vi)   lulus Ujian Nasional. 

5. Pendidikan Karakter bangsa/Kecakapan Hidup 

Pendidikan kecakapan hidup yang diterapkan oleh Madrasah merupakan 

bagian integral dari pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Dengan 

demikian, materi kecakapan hidup akan diperoleh peserta didik melalui 

kegiatan pembelajaran sehari-hari yang diemban oleh mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

Tujuan : 

a. Mengaktualisasi potensi anak sehingga dapat digunakan untuk 

memecahkan problema yang dihadapi 

b.  Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan karier 

c.  Memberi bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 



d.  Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis 

luas 

e.  Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat 

 

Asspek-aspek kecakapan hidup  

1. Aspek Eksistensi Diri Sebagai Mahluk Tuhan, Sosial, Dan Lingkungan 

    Indikator yang diharapkan dicapai antara lain: 

a. Bekerja keras untuk mencapai sukses 

b. Tidak tergantung dengan orang lain 

c. Tidak takut gagal 

d. Mengelola waktu dengan baik 

e. Jujur       

f. Tanggung jawab     

g. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

h. Percaya diri 

i. Menyadari kekuranganya. 

j. Mengoreksi diri terhadap kritik orang lain 

k. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME 

l. Karunia yang diberikan oleh Tuhan disukuri. 

m. Larangan agar ditinggalkaan 

n. Sadar bahwa ssetiap orang mempunyai keyakinan masing-masing 



o. Sadar bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan 

p. Sadar akan tata cara masing-masing agama 

q. Memberikan kesempatan beribadah kepada pemeluk agama lain 

r. Pemeluk agama lain dihormati 

s. Tidak memaksa pemeluk agama lain mengikuti agamanya. 

t. Melayani orang lain 

u. Pedili dan tidak merusak lingkungan 

v. Membuang sampah pada tempatnya 

w. Sadar akan arti penting kebersihaan 

x. Sadar akan  seimbangnya lingkungan 

y. Adanya kemauan untuk memperbaiki lingkungan 

2. Kesadaran  akan  potensi diri dan terdorong untuk mengembangkan 

Indikator yang diharapkan dicapai antara lain: 

a. Mengenali kekurangan dirinya 

b. Mengenali kelebihan dirinya 

c. Tidak malu dengan kekuranganya 

d. Kelemahan diatasi dengan belajar keras 

e. Mengerjakan sesuatu sesuai pilihanya 

f. Kemampuan dimanfaatkan sesuai dengan peluang yang ada 

g. Tidak mudah puas dengan hasil yang dicapai 

3. Kecakapan Menggali Informasi. 

Indikator yang diharapkan dicapai antara lain: 

a.  Terbuka terhadap perubahan 



b.  Mengindentifikasi/menentukan jenis sumber referensi 

c.  Rasio lebih dikedepankan dari pada perasaan. 

d.  Memahami alat untuk mencari informasi diinternet 

e.  Rasa ingin tahu tinggi, tidak puas dengan apa yang pernah didapatkan 

selama ini 

f.  Berpenndapat bahwa selaalu ada cara yang lebih baik dan unggul 

g.  Meyakini hukum sebab akibat. 

4. Kecakapan Mengolah Informasi Dan Mengambil Keputusan Dengan Tepat 

a. Sebelum mengambil keputusan selalu diperhitugkan untung ruginya 

b. Dampak dari keputusan yang diambil diteliti secara cermat 

c. Dalam situasi darurat dapat mengambil keputusan secara tepat. 

d. Dapat mengambil keputusan dalam situasi darurat dengan tepat 

e. Dapat membuat identifikasi keputusaann alternative 

f. Mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam mengambil keputusan 

5.  Kecakapan Memecahkan Masalah Secara Kreatif Dan Arif 

a. Tidak panic dalam situasi tertekan 

b. Bekerja dengan benar dan tenang dalam situasi tertekan 

c. Nalar selalu  digunakan  dalam bekerja 

d. Setiap masalah dipikir dengan secara rasional 

e. Setiap masalah dicari akar permasalahanya 

f. Dapat mendifinisikan hukum sebab akibat 

g. Dapat medifinisikan masalah yang timbul 



h. Masalah dipecahkan secara mendasar dan tidak menimbulkan masalah 

baru 

i. Masalah dipecahkan yang dapat memuaskan semua pihak 

6. Kecakapan Mendengarkan 

a. Gagasan yang disampaikan anggota kelompok diperhatikan 

b. Tidak menyalahkan pendapat orang lain 

c. Mengakui peran orang lain dalam kelompok  

d. Rasa impati diungkapkan tepat waktu ,situasi dan terbuka 

e. Lawan bicara diperhatikan 

f. Sesekali menunjukan pernyatan pada topik yang dibicarakan 

g. Tidak berpikir ke  hal lain disaat mendengarkan 

7. Kecakapan Berbicara 

a. Argumen disampaikan dengan ramah dan sopan 

b. Argumen diperkuat dengan data 

c. Sanggahan ditanggapi dengan positif dan sopan 

d. Tidak memaksa orang lain mengakui argumennya 

e. Berbicara dengan bahasa isarat untuk mengakui pendapat orang lain 

f. Nada humor kadang diselipkan  dalam pembicaraan agar tidak tegang 

g. Berbicara dengan nada lembut dan hati-hati 

h. Berbicara dengan senyum dalam suasana senang 

i. Berbcara sedih dalam suasana sedih/duka 

j. Pandangan mata ditujukan kepada lawan bicara 

k. Menganggukan kepala pada saat  setuju dengan pendapat orang lain 



8. Kecakapan Membaca 

a. Pesan tertulis dibaca  dengan benar 

b. Isi pesan tertulis dipahami dengan benar 

9. Kecakapan Menulis Gagasan/Pendapat 

a. Pesan tertulis dibuat dengan benar 

b. Pesan tertulis tidak menimbulkan salah paham 

c. Menulisan dengan bahasa yang benar dan sopan 

10. Kecakapan Sebagai Teman Yang Menyenangkan 

a. Menyadari bahwa orang hidup perlu membantu orang lain 

b. Saling berbagi rasa dalam suka dan duka 

c. Sering dan senang bertukar pikiran 

d. Senang bergaulan dan selalu memperluas  pergaulan 

e. Terbuka terhadap kehadiran teman baru 

f. Saling menyapa dan mengunnjungi 

g. Hari-hari istimewa teman diketahui 

h. Jika berbicara tidak menyinggung perasan orang lain 

i. Suka bekerja sama saling menghargai dan menghormati 

11. Kecakapan Sebagai Pemimpin Yang Empati 

a. Dalam diskusi kelompok memberikan kesempatan secara adil Dan 

Kesimpulan di bicarakan bersama 

b. Rela berkorban dan saling membantu 

c. Bersedia menjadi pelopor maupun di pandu 

d. Gagasan orang lain yang sejalan di dukung 



e. Asal daerah rekan kerja tidak di  bedakan 

f. Latar belakang suku dan golongan tidak di bedakan   

g. Inisiatif dari teman seagama dan beda agama di hormati 

h. Dapat kerja sama dengan beda jenis kelamin   

12. Kecakapan Mengidentifikasi Variabel Dan Hubungan Satu Dengan Yang 

Lain 

a. Persamaan dan perbedaan data di identifikasi menurut sumber, satuan dan 

besarannya 

b. Karakteristik data dikelompokan menurut sifat, ukuran  dan satuannya 

c. Data kualitatif dan kuantitatif di ranking menurut urutan terbesar atau 

terkecil 

d. Fenomena kejadian di identifikasi 

e. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan di identifikasi 

f. Masalah diidentifikasi menurut konteksnya 

g. Masalah dirumuskan dalam kalimat yang jelas 

h. Mengidentifikasi ubahan yang bersifat tergantung/bebas 

i. Kaitan antar ubahan di petakan 

j. Memahami hubungan sebab akibat 

13. Kecakapan Merumuskan Hipotesa 

a. Mengidentifikasi variable yang saling berhubungan 

b. Mengimplementasikan symbol  

14. Kecakapan Merancang Dan Melaksanakan Penelitian 

a. Menentukan tujuan penelitian 



b. Teknik analisis ditentukan 

c. Alat bantu analisis ditentukan 

d. Konfirmasi hasil dipastikan 

e. Jawaban hipotesis di pastikan 

f. Kaidah bahasa di fahami 

g. Kaidah tata tulis ilmiah diikuti 

h. Urutan logis diikuti 

i. Teknik presentasi ditentukan 

j. Penggunaaan alat pendukung di tentukan 

15. Kecakapan Vokasional Dasar 

a. Mencatat nomor telepon rekan 

b. Pesan dicatat dengan rapi 

c. Panggilan telepon dijawab dengan benar 

d. Pesan tertulis disimpan dengan benar 

e. Dapat membuka situs internet untuk mencari informasai 

f. Dapat memindahkan file informasi ke dalam dokumen 

g. Dapat membuat email 

h. Tertib masuk tepat waktu 

i. Urusan pribadi tidak di bawa ke tempat kerja 

j. Aturan kerja di pahami 

k. Aturan kerjaan dilaksanakan 

l. Bekerja sesuai dengan deskripsi kerja 

m. Perintah atasan di kerjakan dengan tertib 



n. Bekerja sepenuh hati 

o. Memahami jalur transportasi 

p. Tertib transportasi dipenuhi 

q. Waktu tempuh efisien dicermati 

r. Janis layanan kesehatan di pahami 

s. Prosedur layanan kesehatan di ikuti 

t. Prosedur layanan keamanan di pahami 

u. Prosedur layanan hukum dipahami 

v. Prosedur layanan hukum diikuti 

w. Membuat riwayat hidup secara kronologis 

x. Mengumpulkan portofolio riwayat hidup 

y. Membuat surat kelakuan baik 

z. Syarat penerimaan pegawai dicermati 

aa. Prosesdur penerimaan pegawai di cermati 

bb. Informasi peluang pekejaan di cermati 

cc. Kecenderungan peluang kerja 

dd. Bagian keterkaitan antar lembaga tenaga kerja di koleksi 

ee. Kewenangan lembaga dipahami 

ff.  Berkreasi tentang hal yang belum di laksanakan orang lain 

gg. Memikirkan ide segar tentang solusi problem tertenttu 

hh. Kelengkapan proposal diperhatikan 

ii.  Informasi ijin usaha di pahami 

jj.  Prosedur ijin usaha diikuti 



kk. Format pajak dipahami 

ll.  Prosedur untuk memperolah pinjaman modal di perhatikqan 

mm. Proposal dapat  di pertanggung jawabkan 

nn. Mengakses sebanyak mungkin  peluang usaha 

oo. Komunikasi dengan mitra usahah di jalin 

pp. Proposal dikirim kepada pihak terkait 

16. Kecakapan Vokasional Khusus 

a. Buku manual dibaca 

b. Urutan kerja dalam menggunakan alat diikuti 

c. Pemelihraan alat diikuti 

d. Keselamataan  kerja diikuti 

e. Fungsi alat di pahami 

f. Cara penyimpanan alat di pahami 

g. Mengoprasikan komputer dasar dikuasai 

h. Sumber pendapatan di data dengan benar 

i. Anggaran pendapatan dan biaya di susun dengan sistematis 

j. Rencana anggaran di kaji 

k. Pengeluaran di tentukan 

l. Perubahan pendapatan dan pengeluaran diprediksi 

m. Jenis layanan bank di mengerti 

n. Memahami cara penggunaan layanan bank 

o. Penggunaan layanan banyak di sesuaikan dengan kebutuhan 

p. Memproduksi barang sesuai dengan kompetensi kejuruan 



6. Beban Belajar 

Pengaturan Beban Belajar di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim di atur 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan sistem paket yaitu sistem penyelenggaraan program 

pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program 

pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas 

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. 

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  dinyatakan dalam  

satuan jam pembelajaran 

b. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh 

peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap 

muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua 

itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan 

memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 

c. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur 

ditentukan oleh pendidik. 

d. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 



pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur 

sendiri oleh peserta didik. 

e. Beban belajar  penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 

terdiri dari: Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur bagi peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim  

maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran 

yang bersangkutan.  

f. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah 

tiga tahun untuk Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim. 

g. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap 

muka per jam pembelajaran ditetapkan sebagai berikut: Madrasah 

Tsanawiyah Wahid Hasyim  berlangsung 40 Menit. Jumlah jam pembelajaran 

tatap muka per minggu untuk Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim   adalah 

41  jam pembelajaran 

h. Minggu Efektif per tahun ajaran adalah 34-38 Minggu 

i. Jumlah jam pertahun (@ 40 menit) adalah   910 – 1013  jam 

 Selain tatap muka, beban belajar yang harus diikuti siswa adalah 

penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang waktunya 

maksimal 50% dari jumlah jam tatap muka. Penugasan terstruktur di antaranya 

pekerjaan rumah (PR). 



7. Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0–100%. Kriteria ideal 

ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Kriteria ketuntasan 

minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata 

peserta didik, kompleksitas SK dan KD, serta kemampuan sumber 

daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. MTsN 

Godean berusaha meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara 

terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.  

Ketuntasan belajar tiap mata pelajaran ditentukan 

berdasarkan Imtak siswa, kompleksitas, dan daya dukung. 

Berdasarkan hal tersebut, maka MTsN Godean menetapkan 

ketuntasan belajar pada masing-masing mata pelajaran melalui 

MGMP madrasah sebagai berikut: 

Tabel 3.5.  

Target Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

1 Alquran-Hadits 75 75 75 

2 Aqidah Akhlaq 75 75 75 

3 Fiqih 75 75 75 

4 SKI 75 75 75 

5 Bahasa arab 60 60 60 



6 PKn 70 70 70 

7 IPS 70 70 70 

8 IPA 70 70 70 

9 Matematika 70 70 70 

10 Bahasa Indonesia 75 75 75 

11 Bahasa Inggris 70 70 70 

12 Penjaskes 75 75 75 

13 Seni Budaya 75 75 75 

14 TIK 75 75 75 

Muatan Lokal 

a. Bahasa Jawa 70 70 70 

b. Membatik 75 75 75 

c.  Piwulang adiluhung kraton YK 75 75 75 

d.  Bimbingan membaca Alquran 75 75 75 

Peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan 

belajar seperti ketetapan di atas  harus mengikuti program 

perbaikan (remidial) sampai mencapai ketuntasan belajar yang 

dipersyaratkan (pelaksanaan remidial test maksimal dua kali). 



Siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar  dapat mengikuti 

program pengayaan (enrichment).  

1. Standar Kompetensi Kelulusan  

  Standar  kopetensi lulusan  M.Ts Meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut  

SMP/MTs 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

tahap perkembangan remaja 

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri  

3. Menunjukkan sikap  percaya diri 

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungan yang lebih luas 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional  

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar 

dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif  

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif 

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya 



9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari 

10. Mendeskripsi gejala alam dan sosial 

11. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab 

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya 

persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

13. Menghargai  karya seni dan budaya nasional 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan 

untuk berkarya 

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun  

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat 

18. Menghargai adanya perbedaan pendapat  

19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah 

pendek sederhana 

20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris sederhana 



21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan menengah  

2. Standar Kompetensi Kelulusan  (semua mapel) 

Pendidikan Agama Islam SMP/MTs 

1. Menerapkan tata cara membaca Al-qur’an menurut tajwid, 

mulai dari cara membaca “Al”- Syamsiyah dan “Al”- 

Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad 

dan waqaf 

2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-

aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai 

kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna 

3. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti 

qanaah dan tasamuh dan  menjauhkan diri dari perilaku 

tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah 

4. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid 

dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat 

5. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan 

para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan 

berkembangnya Islam di nusantara 

3. Standar Kompetensi dan  Kompetensi Dasar  

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

A. Latar Belakang 



  Agama memiliki peran yang amat penting dalam 

kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam 

upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai 

dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama 

bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai 

agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah 

keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. Pendidikan Agama dimaksudkan untuk 

peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan 

dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual 

mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-

nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. 

Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan 

pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia 

yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan. 

  Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi 



untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah 

SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, 

saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik 

personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong 

dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan jenjang 

persekolahan  yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: 

1. lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secata utuh 

selain penguasaaan materi; 

2. mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber 

daya pendidikan yang tersedia; 

3. memberiklan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik 

di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program 

pembelajaran seauai dengan kebutuhan dan ketersedian 

sumber daya pendidikan. 

 Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan 

manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, 

takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan 

keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 

peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 

diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan 



masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional 

maupun global.  

 Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode 

pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar 

perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran 

semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat 

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian 

tujuan Pendidikan Agama Islam. 

B.  Tujuan 

Pendidikan Agama Islam di SMP/MTs bertujuan untuk: 

1. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT; 

2. mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama  dan 

berakhlak mulia  yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 



dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 

komunitas sekolah. 
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