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ABSTRAK 

ILHAM PUTRI HANDAYANI. Analisis Nilai-Nilai Toleransi 

Dalam  Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 

2013 Edisi 2018 Kelas IX SMP/MTS. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 

2020. 

Tindakan intoleran  pada saat sekarang tidak hanya memasuki 

wilayah masyarakat pada umumnya tetapi sudah merambat ke dalam dunia 

pendidikan  salah satunya pada jenjang pendidikan SMP/MTS. Dalam 

upaya  minimalisir bahkan mencegah tindakan intoleran tersebut, dunia 

pendidikan khususnya sekolah dapat menanamkan nilai-nilai toleransi  

melalui bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membantu peserta didik 

untuk menanamkan nilai-nilai toleransi  dikarenakan bahan ajar ini  

menuntut peserta didik untuk memiliki nilai-nilai islami dan 

multikulturalisme. Guru serta bahan ajar  yang multikultural akan 

mewujudkan generasi  muda yang humanis, inklusif, toleran, pluralis dan 

terbuka. 

Skripsi ini termasuk kepada penelitian literer atau kepustakaan 

(library research) dengan sumber penelitian yang digunakan adalah bahan 

ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 edisi 2018 

kelas IX SMP/MTS  dan sumber pendukung lainnya. Sedangkan untuk 

teknik analisis data  yang digunakan adalah analisis isi dan wacana. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Materi bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 edisi 2018 kelas 

IX SMP/MTS mengandung nlai-nilai toleransi yang dimana dari ke-13 bab 

materi pokok, terdapat 9 bab yang mengandung nilai toleransi, 4 bab 

lainya tidak mengandung nilai toleransi. 2) Muatan nilai-nilai toleransi 

dalam bahan ajar ini yaitu : a) Mengakui hak setiap orang, b) kesadaran 

dalam kejujuran, c) setuju dalam perbedaan/agree and disagreement, d) 

menghormati keyakinan orang lain, e) Menerima untuk hidup damai, f) 

menjadikan keseragaman dalam perbedaan, g) saling mengerti, h) saling 

menghargai dan, i) jiwa falsafah pancasila. 

 

 

Kata Kunci: Toleransi, Intoleransi, Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti 
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MOTTO 

 

نْ كُ ل   ِدْيىُُكْن َوِلَي ِدْيهِ (٦)  

Untukmu agamamu dan untukku  agamaku 

(Al-Kafirun: 6)
1

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Penerbit Fajar 

Mulia, 2009), hal. 603. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sesuai dengan  SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan  

R.I 

Nomor  158 tahun 1987 dan No 0543/b/U/1987 

Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 - Bā' B ة

 - Tā' T ت

 Śā' Ś s (dengan titik di atas) ث

 - Jim J ج

 Hā' ḥa h ( dengan titik di bawah) ح

 - Khā' Kh خ

 - Dal D د

 Źal Ź ذ
z ( dengan titik di atas) 

 - Rā' R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Şād ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dād ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tā' ṭ t (dengan titik di bawah) ط
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 Zā' ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Ayn ‘ koma terbalik ke atas' ع

 - Gayn G غ

 - Fā' F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M و

 - Nūn N ن

 - Waw W و

 - Hā' H ە

 Hamzah ’ Apostrof ء

 - Yā Y ي

I. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

Ditulis muta‟addida و ث ع ّددة

h 

 Ditulis „iddah ع  د ة

II. Tā' marbūtah di akhir kata. 

a) Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis Hikmah حكًت

 Ditulis Jizyah جسٍت

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, ṣalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b) Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

-Ditulis karāmah al كسايت األٔنٍاء

auliyā’ 
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c) Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis zākat al-fitr شكاة انفطسي

III. Vokal Pendek 

----------- Fathah Ditulis A 

----------- Kasrah Ditulis I 

----------- Dammah Ditulis U 

IV. Vokal Panjang 

1. Faţḥah + alif Ditulis Ā 

Ditulis Jāhiliy جهلية 

yah 

2. Faţḥah + ya’ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تُسً 

3. Kasrah + ya’mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karim كسٌى 

4. ḍammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض 

V. Vokal Rangkap 

1. Faţḥah + ya’ 

mati 

Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum يكييب 

2. Faţḥah + 

wawu mati 

Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قىل 

 

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a'antum يتواا

 Ditulis u'iddat اعدت

 Ditulis la'in يتركش يوئ

syakartum 

VII. Kata sandang Alif + Lām 

a) Bila diikuti huruf Qamariyyah 
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 Ditulis al-Qur'ān نارقنا

 Ditulis al-Qiyās سبياوق

b) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 'Ditulis as-samā ءبمسنا

 Ditulis asy-syams اوشمس

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya 

 Ditulis zawi al-furūd ضوراوف يذو

 Ditulis ahl al-sunnah ةيسنا ماي
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang masyarakatnya majemuk. 

Kemajemukan itu ditandai dengan keragaman suku, agama, bahasa dan 

budaya. Keragaman  adalah hakikat alami manusia. Keragaman tidak 

dapat ditolak atau dikehendaki. Menolak  keragaman sama halnya dengan 

menolak kenyataan hidup manusia.
2
 

Enam agama di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 

Budha, dan Konghucu menjadi bukti keanekaragaman agama di Indonesia 

dan tidak ada pemaksaan dalam beragama, sebagaimana yang tertuang 

dalam dalam UUD yang menyatakan bahwa Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya tersebut”.
3
 

Keragaman dapat  dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku, 

bangsa yang tinggal di wilayah  Indonesia dan tersebar diberbagai pulau 

dan daerah. Namun keragaman bisa saja menjadi tantangan karena orang 

yang mempunyai perbedaan bisa saja kehilangan kendali.
4
 Keragaman 

akan memunculkan kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan tidak 

tertata dengan baik. 

                                                           
2
 Ismail Suardi Wekke dkk, Islam & Adat, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 

83. 
3
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. 

4
 Firman Muhammad Arif, Maqashid AS Living Law dalam Dinamika Kerukunan 

Umat Beragama di Tanah Luwu, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 84. 
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Beberapa konflik yang sering muncul  dalam hubungan antara umat 

beragama, seperti tidak adanya rasa saling menghormati, munculnya 

berbagai fitnah, saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain baik itu 

dengan orang yang seagama ataupun beda agama, terjadinya fanatisme 

terhadap keyakinan masing-masing tanpa memikirkan keberadaan orang 

lain disekitarnya.
5
 

Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, namun 

walaupun demikian Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu 

yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia.
6
 Banyak ayat Al-

Qur‟an yang menerangkan tentang keragaman tersebut, diantaranya firman 

Allah dalam surat Yunus ayat 99 yang berbunyi: 

ۡرِضۡٱَشآَءَۡربَُّكۡٓأَلَنَوَۡنوِِۡفَۡۡولَوۡ 
َ رِهُۡۡۡل  ىَتۡتُل 

َ
فَأ

َ
ََۡجِيًعاۚۡأ ۡنلَّاسَۡٱُُكُُّهم  ٰ َحَّتَّ

ِنينَِيۡ ٩٩ۡيَُلوىُواُْۡمؤ 
“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 

di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa 

manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”
7
 

Di samping Al-Qur‟an  menegaskan  keniscayaan  keragaman 

manusia, Al-Qur‟an juga memerintahkan  kepada semua pengikutnya 

untuk tetap berbuat baik  dan adil kepada sesama manusia, meskipun 

                                                           
5
Ahmad  Surdkaja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI 

1945,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 215. 
6
 Moh Abdul Kholiq Hasan, “Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama Di 

Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur‟an)”, dalam  Jurnal Studi Islam, Vol. 14 (Juni 2013), hal. 

68. 
7
 Departemen Agama  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya.., hal. 220. 
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berbeda agama denganya. Surat yang menerangkan tentang hal tersebut 

terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:
8
 

َها يُّ
َ
أ ِيوَۡٱَيَٰٓ َِّۡۡلَّ ۡب ُۡشَهَدآَء ِ ّۡلِِلَّ ِٰننَي ۡقَوَّ ْ ُۡلوىُوا ْ ِطۡ ٱَءاَنُيوا َوََلۡۡل قِس 

َۡشَنۡ َََۡۡٔۡي رَِنيَُّلم  َٰٓ َۡلَ  ٍ ۡقَو  ۡاُ  ْۚ ِدلُوا َۡتع  َلَّ
َ
ْۡٱأ ِدلُوا َوٰىٰۖۡۡع  ۡلِلتَّق  ق َرُب

َ
ۡأ ُهَو

ْۡٱوَۡ ُقوا ۚۡٱتَّ َ ّۡۡلِلَّ َۡٱإِ َّ َهلُوَ ّۡۡلِلَّ بَِهاَۡتع  ُۡۢ ٨َۡۡخبُِي
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 Ketidaktoleransian itu tidak hanya memasuki wilayah masyarakat 

tetapi juga masuk pada dunia pendidikan salah satunya pada muatan bahan 

ajar. Berdasarkan hasil penelitian  Baidhawy, 2014 menyatakan bahwa 

hampir dari setengah guru  (45%)  mengakui bahwa muatan pendidikan 

agama Islam belum memadai untuk menyampaikan etika multikultural, 

toleransi dan keterampilan sosial untuk hidup bersama dengan orang lain 

dalam  masyrakat plural Indonesia dan untuk berhubungan dengan  sesama 

manusia lainnya (habl minan-nas). 

 Tiga perempat guru (74%) menyarankan agar meningkatkan  bahan 

ajar pendidikan agama Islam dengan memasukkan perspektif lebih 

                                                           
8
 Moh Abdul Kholiq Hasan, “Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama Di 

Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur‟an)”…, hal. 68. 
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bervariasi untuk menciptakan suatu interprestasi  Islam yang lebih moderat 

dan menghindari pandangan ekslusif dari iman yang buta.
9
 

 Untuk menjawab persoalan  mengenai intoleransi tersebut, maka 

perlulah dilakukan analisis bahan ajar terutama bahan ajar pendidikan 

agama Islam dan Budi pekerti. Bahan ajar  merupakan sebuah kebutuhan 

primer baik itu untuk guru maupun siswa. Dengan adanya bahan ajar, guru 

dapat mengetahui dan mempersiapkan materi sebelum proses belajar 

mengajar dilaksanakan dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan 

adanya bahan ajar ajar tersebut.
10

 

Bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan 

salah satu dari  bahan ajar yang mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi 

dan merupakan buku acuan wajib yang digunakan oleh sekolah  yang di 

dalamnya memuat materi-materi pembelajaran dalam upaya untuk 

meningkatkan  keimanan, ketakwaaan, budi pekerti, kepribadian, 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta kemampuan 

fisik dan kesehatan yang didasarkan pada standar nasional pendidikan.
11

 

Sedangkan bahan ajar siswa dapat dijadikan sebagai panduan untuk siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Bahan  ajar  pendidikan agama mempunyai peranan penting  untuk 

mencegah terjadinya intoleransi siswa salah satunya pada jenjang sekolah 

                                                           
9
 Mujahidil Mustaqim, “Analisis Toleransi dalam Pendidikan  Agama dalam  

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XVI (Juni 2019), hal. 82. 
           

10
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan  Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 189. 

 
11

 Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional No 11 Tahun  2005. 
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tingkat menengah terutama SMP. Intoleransi siswa SMP masih cenderung 

terjadi, hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

mahasiswa  Universitas Negeri Jakarta terhadap salah satu SMP swasta di 

Jakarta. Di SMP ini peneliti masih menemukan siswa  SMP yang 

mempunyai sikap tidak saling menghargai dan menghormati keberagaman 

terutama suku dan agama, terdapatnya saling mengejek antar siswa yang 

berbeda suku, memanggil siswa lain dengan  menggunakan ciri fisik.
12

  

Tindakan intoleran yang dilakukan oleh siswa atau anak usia SMP 

tersebut tidak hanya saling mengejek, merendahkan teman tetapi ada 

beberapa kasus yang sudah mengarah kepada terorisme. Sidang  HAM 

yang dilaksanakan oleh 3 lembaga HAM diantaranya Komnas HAM, 

KPAI dan Komnas Perempuan pada  22 November 2018 yang lalu 

membahas mengenai tindakan terorisme yang dilakukan oleh anak usia 

SMP yang terjadi dibeberapa daerah seperti anak usia 16 tahun di 

Sukabumi diketahui menjadi perakit bom asap dan sudah mengalami 

proses  radikalisasi melalui media sosial sejak usia belia.
13

 Dari penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP dan anak seusianya 

masih terdapat paham intoleran bahkan mengacu kepada tindakan 

terorisme. 

Oleh karena itu, melalui pengasuhan, pendidikan dan pemahaman 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang tepat kepada 

                                                           
12

 Vega  Febry Yanti, Keragaman Dan Toleransi Sosial Siswa SMP di Jakarta, 

Jurnal Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 6 (Februari 2019), hal. 148 
13

Dedi Hendrian, ”Sidang HAM 2018, Intoleransi, Radikalisme dan Ektrimisme 

dengan Kekerasan” dalam https://www.kpai.go.id/berita/sidang-ham-2018-intoleransi-

radikalisme-dan-ektrimisme-dengan-kekerasan, diakses pada Rabu 23 September 2018. 

https://www.kpai.go.id/berita/sidang-ham-2018-intoleransi-radikalisme-dan-ektrimisme-dengan-kekerasan
https://www.kpai.go.id/berita/sidang-ham-2018-intoleransi-radikalisme-dan-ektrimisme-dengan-kekerasan
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siswa akan membantu mereka untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada 

setiap jenjang pendidikan, karena dalam bahan ajar tersebut  menuntut 

siswa untuk memiliki nilai-nilai Islami dan multikultural. Guru dan bahan  

ajar yang multikultural akan mewujudkan generasi muda yang memiliki 

jiwa humanis, inklusif, toleran, demokratis, pluralis dan terbuka. 

Dikarenakan pentingnya peran bahan ajar dalam penanaman nilai-

nilai toleransi kepada siswa, oleh karena itu perlulah dilakukan analisis 

yang mendalam, apakah bahan ajar pendidikan agama Islam saat ini 

mengandung nilai-nilai toleransi dan layak untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar atau tidak. Fokus bahan yang akan dianalisis oleh peneliti adalah  

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 

tingkat sekolah menengah pertama dengan judul “ Analisis Nilai-Nilai 

Toleransi dalam  Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti Kurikulum 2013 Edisi 2018 Kelas IX SMP/MTS”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan 

beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apa  saja materi pokok toleransi yang terdapat dalam  bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013 edisi 2018 

kelas IX SMP/MTS? 

2. Bagaimana muatan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013 edisi 2018 

kelas IX SMP/MTS? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui materi pokok toleransi yang terdapat dalam 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 

2013 edisi 2018 kelas IX SMP/MTS! 

b. Untuk mengetahui muatan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 

2013 edisi 2018 kelas IX SMP/MTS! 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 
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1) Menambahkan khazanah keilmuan serta memberikan 

kontribusi bagi lembaga pendidikan Islam mengenai analisis 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 

2013 tingkat SMP khususnya dalam nilai-nilai toleransi. 

2) Memberikan informasi lebih dalam  kepada pembaca tentang 

bahan ajar pendidikan agama Islam  dan budi pekerti 

kurikulum 2013 tentang kelayakan dijadikan  sebagai bahan 

ajar di sekolah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi  UIN Sunan Kalijaga 

Untuk menambah referensi dalam bidang penelitian pendidikan 

agama Islam UIN Sunan Kalijaga mengenai analisis nilai-nilai 

toleransi dalam  bahan ajar pendidikan agama Islam dan Budi 

pekerti kurikulum 2013 edisi 2018 kelas IX SMP/MTS 

2) Bagi Peneliti 

a) Untuk memenuhi tugas akhir pada tingkat Strata 1 dalam 

proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas  Ilmu 

Tarbiyah jurusan pendidikan agama Islam. 

b) Sebagai sarana untuk melatih peneliti dalam membuat 

karya tulis ilmiah yang baik dan berkualitas. 

 

3) Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
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Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan refleksi bagi 

guru pendidikan agama Islam dalam mempergunakan bahan 

ajar  pendidikan agama Islam 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti  mencoba mencari beberapa literatur yang relevan dengan 

penelitian yang diteliti peneliti. Literatur tersebut berasal dari skripsi dan 

tesis dan jurnal. Dari pencarian tersebut ditemukan beberapa skripsi yang 

subjeknya hampir sama yaitu membahas mengenai toleransi umat 

beragama namun fokus yang diangkat dalam peneliti sangat berbeda 

dengan peneliti sebelumnya.  

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Silfi I‟za Fauziati (2019) mahasiswi 

jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi Pembinaan Toleransi 

Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Dalam 

Keluarga Di Desa Purwodadi Kuwarasan Kebumen. Hasil dari Skripsi 

penelitian ini menunjukkan jika sikap toleransi yang dimiliki oleh 

anak-anak Porwodadi merupakan upaya yang ditanamkan  orang tua 

dari sejak kecil dan pembinaan pendidikan agama Islam yaitu dengan 

memberikan pemahaman pluralitas agama, memperdalam ilmu agama, 

melarang anak mengikuti ajaran lain, mengejarkan anak dengan kasih 

sayang. Metode pembinaan yang diberikan adalah dengan memberikan  
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pembinaan toleransi beragama.
14

 Persamaan skripsi ini dengan skripsi 

peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai toleransi. Akan tetapi 

yang membedakan skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti terletak 

jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian peneliti pada skripsi 

ini adalah library research (penelitian kepustakaan) sedangkan 

penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lapangan. Selain jenis 

penelitian, perbedaannya terletak pada subyek yang diteliti. Subyek 

penelitian peneliti adalah bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti kurikulum 2013 tingkat SMP/MTS sedangkan subyek 

penelitian terdahulu ini adalah keluarga di desa Purwodadi Kuwarasan 

Kebumen. Posisi peneliti pada penelitian ini sebagai pelengkap dari 

penelitian skripsi terdahulu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Puthu Sundari (2019) mahasiswi 

jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi Penanaman Nilai-Nilai 

Toleransi Beragama Di SMPN 3 Depok Ditinjau dari Perspektif 

Pendidikan Agama Islam. Hasil dari penelitian ini, penanaman nilai-

nilai toleransi  di SMP N 3 Depok dilakukaan dengan pelatihan budaya 

3 S (senyum, salam dan sapa), mengaji, literasi dan menyanyikan lagu 

wajib serta dilakukan melalui penegakan aturan tertulis maupun tidak 

tertulis mengenai toleransi. Adapun Toleransi beragama jika ditinjau 

dari perspektif pendidikan agama Islam dapat dicontoh kepada kisah 

                                                           
14

 Silfi I‟za Fauziati, “Pembinaan Toleransi beragama melalui pendidikan agama 

Islam (Studi Kasus Dalam Keluarga Di Desa Purwodadi Kuwarasan Kebumen”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah  dan Keguruan  UIN Sunan Kalijaga, 2019. Tidak Dipublikasikan. 
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Rasulullah terkait hubungannya dengan orang yang beragama non 

muslim.
15

 Persamaan skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti yaitu 

sama-sama membahas mengenai toleransi. Akan tetapi yang 

membedakan skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti terletak jenis 

penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian peneliti pada skripsi ini 

adalah library research (penelitian kepustakaan) sedangkan penelitian 

terdahulu ini merupakan penelitian lapangan. Selain itu yang 

membedakan skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti terletak pada 

subjek yang diteliti. Skripsi penelitian terdahulu menjadikan siswa 

SMP N 3 Depok sebagai subjek, sedangkan subjek dari skripsi peneliti 

adalah bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 

2013 tingkat SMP/MTS. Posisi peneliti pada penelitian ini sebagai 

pelengkap dari penelitian skripsi terdahulu. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Puspita Wati (2015) mahasiswi 

jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat 

Beragama Siswa Untuk Mewujudkan  Kerukunan Di SMP Negeri 4 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman 

nilai-nilai toleransi di SMP N 4 Yogyakarta dapat dilakukan melalui 

bebera cara yaitu: Pertama, melalui aspek pembelajaran dengan cara 

guru mengorganisir  siswa di kelas dengan menekankan penghormatan 

                                                           
15

 Putri Puthu Sundari, “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Di SMPN 3 

Depok Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019. Tidak Dipublikasikan.  
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kepada sesama siswa. Kedua, melalui aspek keagamaan oleh guru 

pendidikan agama Islam  dengan menanamkan sikap saling 

bekerjasama dalam kegiatan keagamaan, membantu warga sekolah 

tanpa memandang latar belakang agama. Ketiga, penanaman nilai-nilai 

toleransi didorong oleh faktor lingkungan sekolah yang mendukung.
16

 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama 

membahas mengenai toleransi. Akan tetapi yang membedakan skripsi 

terdahulu ini dengan skripsi peneliti terletak jenis penelitian yang 

dilakukan. Jenis penelitian peneliti pada skripsi ini adalah library 

research (penelitian kepustakaan) sedangkan penelitian terdahulu ini 

merupakan penelitian lapangan. Selain jenis penelitian, perbedaannya 

terletak pada subyek yang diteliti. Subyek penelitian peneliti  adalah 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 

tingkat SMP/MTS sedangkan  subyek penelitian terdahulu ini adalah 

siswa SMP Negeri 4 Yogyakarta. Posisi peneliti pada penelitian ini 

sebagai pelengkap dari penelitian skripsi terdahulu. 

E. Landasan Teori 

1. Toleransi 

a. Pengertian Toleransi 

Toleransi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan 

                                                           
16

 Wulan Puspita Wati “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman 

Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Untuk Mewujudkan  Kerukunan Di SMP 

Negeri 4 Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  UIN Sunan Kalijaga, 2015.  

Tidak Dipublikasikan. 
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kesabaran. Dapat dipahami pula bahwa toleransi merupakan suatu 

sikap memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar 

menyamakan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. 

Secara etimologis, toleransi merupakan suatu sikap yang mengacu 

pada sikap terbuka, lapang dada dan kelembutan.
17

 

Menurut KBBI toleransi berasal dari kata toleran yang berarti 

bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) 

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan 

dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan dirinya 

sendiri.
18

 

Ranah dari toleransi adalah  menghargai bukan membenarkan 

atau mengikuti. Makna dari toleransi adalah bagaimana memelihara 

keimananan didalam batin agar tetap suci tanpa terkotori atau 

tercampuri kayakinan lain, namun secara lahir seseorang harus bisa 

menghormati dan memberi ruang kepada pemeluk agama lain untuk 

mengamalkan keyakinan-keyakinannya.
19

 

Toleransi menurut agama Islam adalah menghormati atau 

mentolerir dengan tanpa melewati batas  aturan agama itu sendiri. 

Berangkat dari dictum “tidak ada paksaan dalam agama” dan memang 

Nabi melarang memaksa pihak lain untuk beriman sesuai dengan 

keyakinan kita. Maka dari itu jalan terbaik dan sah bagi seorang 

                                                           
17

 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi…, hal. 161.  
18

 Faris Alnniezar, Q& A Belajar Islam Belajar Toleransi, (Jakarta: Wahid 

Fondution, 2019),  Hal. 3. 
19

 Ahmad Syarif Yahya, Ngaji Toleransi, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 

2017),hal. 5.  
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Muslim dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengembangkan 

kultur toleransi. 

Al-Qur‟an menguatkan adanya eksistensi berbagai suku, bangsa, 

agama, bahasa, sejarah, semuanya akan hidup harmonis, aman dan 

damai jika kultur lapang dada dijadikan sebagai perekat utama.
20

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, 

َهاَيَٰٓۡ يُّ
َ
ُۡشُعوٗباَۡوَقَبآنَِلۡۡنلَّاُسۡٱأ ۡوََجَعل َنُٰلم  ىََثٰ

ُ
َنُٰلمّۡنِوَۡذَلرَٖۡوأ إِىَّاَۡخلَق 

ِۡعيَدۡ َرَنُلم  ك 
َ
ۡأ ۡإِ َّ ْۚ ِۡٱِِلََعاَرفُٓوا ّۡۡلِلَّ ۚۡإِ َّ ت َقىُٰلم 

َ
َۡٱأ  ١٣َۡعلِيٌمَۡخبِيّٞۡۡلِلَّ

“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 takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
21

 

Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa semua umat manusia 

yang diciptakan Allah dijadikan dari berbagai suku dan berbagai 

bangsa, dengan tujuan agar mereka saling mengenal satu sama lain, 

tanpa membeda-bedakan orang yang tidak sejenis dengan mereka. 

Toleransi dapat menyatukan berbagai keanekaragaman yang ada, 

menumbuhkan perdamaian serta rasa saling menghormati antar umat 

manusia. Dan pada akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa yang 

membedakan seseorang dengan yang lain adalah ketakwaan. 

                                                           
20

 Ahmad Syafii Maarif,  Islam dalam Bingkai Ke Indonesiaan dan Kemanusiaan, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009),  Hal. 177. 
21

Departemen Agama  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya…, hal.  517. 
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b. Hakikat Toleransi 

Menurut Michael Walzer, terdapat lima yang menjadi substansi 

atau hakikat toleransi sebagai berikut: 

1) Menerima perbedaan untuk hidup damai. 

2) Menjadikan keseragaman dalam perbedaan. Artinya, 

membiarkan segala kelompok berbeda dan eksis dalam 

dunia.  

3) Membangun moral stoisisme, yaitu menerima bahwa orang 

lain mempunyai hak, kendatipun dalam praktik yang terjadi 

haknya kurang menarik perhatian orang lain. 

4) Mengekspresikan keterbukaan terhadap yang lain, ingin 

tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari 

orang lain. 

5) Dukungan yang antusias terhadap perbedaan serta 

menekankan pada aspek otonomi.
22

 

c. Ciri-Ciri Toleransi 

Menurut Poerwadarminta dalam “Kamus Besar Bahasa 

Indonesia” mengartikan bahwa toleransi adalah kelapangan dada, suka 

rukun terhadap siapapun, membiarkan orang berpendapat atau 

berpendirian berbeda, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan 

berkeyakinan lain. Suatu sikap yang menunjukkan sikap toleransi 

                                                           
22

 Ibid.,hal. 162. 
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antar sesama manusia baik itu berkaitan dengan agama atau yang 

lainnya mempunyai ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengakui hak setiap oranng 

Suatu sikap mental yang mengakui hak orang lain dalam 

menentukan sikap dan nasibnya masing-masing dengan 

tidak melanggar hak orang lain. Jika ini tidak dijalankan 

maka masyarakat akan kacau. 

2) Menghormati keyakinan orang lain 

Menghormati keyakinan orang lain berarti meyakini bahwa 

tidak benar ada orang atau golongan yang bersikeras 

memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain atau 

golongan yang berbeda dengannya. Bila seseorang tidak 

menghormati keyakinan orang lain, maka dia akan menjadi 

bahan ejekan dan cemoohan diantara satu dengan yang lain. 

Orang yang memaksakan keyakinannya, apalagi dengan 

jalan kekerasan baik itu teror, siasat buruk, atau kekerasan 

lainnya  akan mengakibatkan orang lain bersifat hypokrit 

atau munafik. 

3) Agree in Disagreement 

Agree in disagreement (setuju didalam perbedaan) adalah 

prinsip yang selalu didengungkan oleh Menteri Agama Prof. 

Dr. H. Mukti Ali. Perbedaan tidak seharusnya menimbulkan 
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sebuah permusuhan, karena perbedaan merupakan sebuah 

keniscayaan. 

4) Saling mengerti 

Tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain jika tidak 

ada sifat saling mengerti. Saling mengerti dan tidak saling 

membenci. Saling anti dan saling benci merupakan satu 

akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling 

menghargai antara satu dengan yang lain. 

5) Kesadaran dan kejujuran 

Toleransi menyangkut jiwa dan kesadaran batin seseorang. 

Kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dan kepolosan 

dalam berprilaku. Jika semua nilai-nilai toleransi telah 

diterapkan, maka masyarakat akan tenang dan tertib. 

 

6) Jiwa falsafah pancasila 

Dalam falsafah pancasila telah ada penjaminan adanya 

ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat. Falsafah 

pancasila mengandung nilai-nilai toleransi dan sudah 

diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
23

 

d. Batasan Toleransi 

Toleransi memang mengandung makna penjaminan keamanan 

sistem pribadi, harta benda, ataupun menghargai pendapat orang lain 

                                                           
23

 Umar Hasyim, Toleransi Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), hal. 23-

25.  
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serta perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungan tanpa   harus 

berselisih dengan sesama kerena perbedaan keyakinan dan agama. 

Namun dibalik semua makna toleransi tersebut kita diharuskan untuk 

memperhatikan batas-batasan yang diperbolehkan dalam kita 

bertoleransi. 

Toleransi tidak dapat diartikan  bahwa seseorang harus 

mengikuti atau mempunyai keyakinan orang lain terutama dalam 

agama, tidak pula  dimaksudkan untuk  mengakui kebenaran semua 

agama/kepercayaan tetapi tetap pada suatu keyakinan yang diyakini 

kebenarannya dan berdasarkan suara hati tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun.
24

 

e. Cara Menumbuhkan Rasa Toleransi 

Dalam melakukan pembinaan toleransi, seseorang dapat berkiblat 

kepada cara mendidik dalam Islam. Mendidik dalam Islam 

merupakan kegiatan menyentuh sikap mental dan kepribadian. 

Ketika seseorang mendidik, berarti orang itu tidak hanya membuat 

subyek mengalami perubahan dan perkembangan dari ranah 

kognitif, tetapi juga dalam cara berpikir, bersikap dan tingkah laku. 

Berikut ini beberapa cara mendidik dalam Islam yang dapat 

diterapkan dalam membina dan menanamkan nilai-nilai toleransi: 

 

 

                                                           
24

  Idi Warsah, Pendidikan Islam dan Keluarga : Studi Psikologis dan Sosiologis 

Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali, ( Yogyakarta:  Tunas Gemilang Press, 2020). hal. 89  



19 

 

1) Mendidik melalui keteladanan 

Kehidupan ini sebagian besar dilalui dengan saling 

meniru atau mencontoh antara satu manusia dengan manusia 

yang lain. Sesuatu yang dicontoh atau diteladani mungkin 

saja bersifat baik dan bersifat keburukan. Untuk itu bagi 

umat Islam keteladanan yang baik dan utama, terdapat dalam 

diri Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah terhimpun dan 

tercermin pribadi yang bersumber dari isi Al-Qur‟an, yang 

bila dijadikan suri tauladan akan mengantarkan seseorang 

kepada keselamatan.
25

 

2) Mendidik melalui kebiasaan 

Kebiasaan itu merupakan suatu hal yang berlangsung 

secara otomatis baik itu dalam bertutur kata dan bertingkah 

laku. Untuk membentuk kebiasaan yang baik  terutama pada 

anak, dapat dididik oleh para pendidiknya terutama orang 

tua. Orang tua harus mampu mendidik anaknya dalam 

beragama agar perilaku dan sifatnya secara otomatis baik 

dan berdasarkan landasan Islam.
26

 

3) Mendidik melalui nasehat dan cerita 

Nasihat atau cerita merupakan cara mendidik dengan 

mengandalkan bahasa, baik lisan ataupun tulisan dalam 

proses berinteraksi. Cara ini banyak sekali ditemui dalam 

                                                           
25

Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam,(Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hal.  213-

214. 
26

 Ibid., hal. 216. 
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Al-Qur‟an, karena pada dasarnya nasihat atau cerita adalah 

penyampaian pesan dari sumbernya pada pihak yang 

memerlukan. Di dalam Al-Qur‟an banyak sekali nasehat dan 

cerita mengenai Nabi/Rasul sebelum Muhammad yang akan 

menimbulkan kesadaran bagi yang mendengarnya ataupun 

yang membacanya agar menimbulkan kesadaran untuk 

meningkatkan amal kebaikan dalam menjalani kehidupan.
27

 

2. Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah  No 55 Tahun 

2007 adalah pendidikan yang memberikan suatu pengetahuan, 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

upaya mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, dan 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata 

kuliah pada semua jalur, jenjang ataupun jenis pendidikan.
28

 

Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan pendidikan 

yang dapat memberikan suatu pengetahuan, membentuk sikap, 

kepribadian serta keterampilan peserta didik yang berasaskan Islam 

dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan. 

                                                           
27
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 Peraturan Pemerintah  No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan. 
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Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang kompleks 

karena menyentuh keseluruhan ranah dalam pendidikan. Pendidikan 

agama Islam tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama Islam  

kepada peserta didik, tetapi juga membimbing  mereka berprilaku 

sesuai dengan  nilai-nilai yang diajarkan Islam.
29

 

Perilaku sering juga diistilahkan dengan akhlak atau budi 

pekerti. Budi pekerti merupakan akhlak, perangai, watak dan baik 

hati. Dalam sangsakerta budi pekerti berarti tingkah laku atau 

perbuatan yang sesuai dengan akal sehat (sesuai dengan nilai-nilai dan 

moralitas masyrakat yang terbentuk sebagai adat istiadat.
30

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan 

pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan dalam 

membentuk sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang diajarkan oleh Islam. 

b. Tujuan Pendidikan Agam Islam dan Budi Pekerti 

Pada dasarnya pendidikan agama Islam  dan budi pekerti 

bertujuan untuk mengambangkan kemampuan peserta didik  untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rincian dari tujuan tersebut 

sebagai berikut: 

                                                           
29

 Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan  Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hal.  39.  
30

 Sutardjo Adisusilo,  Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT 

sebagai Inovasi pembelajaran Aktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 55.  
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1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan dan kebiasaan serta pengalaman peserta didik. 

2) Mewujudkan manusia yang taat beragama, dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, 

crdas, produktif, jujur, etis, disiplin, bertoleransi, menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial.
31

 

c. Pengertian Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Bahan atau materi menurut kamus besar bahasa Indonesia  

bahan atau sesuatu yang dijadikan sebagai bahan. Selain itu  bahan 

atau materi mempunyai makna sesuatu yang dijadikan sebagai bahan 

berfikir, berunding, mengarang dan sebagainya. Bahan ajar yang 

dimaksud disini adalah bahan yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar atau sering disebut juga dengan materi ajar. 

Bahan ajar dapat dijadikan  bahan untuk mengajar  dalam proses 

belajar mengajar  baik berupa bahan tertulis ataupun tidak tertulis 

untuk  tercapainya tujuan kurikulum yang disusun secara sistematis 

agar terciptanya sebuah lingkungan  belajar yang menyenangkan dan 

mempermudah guru maupun siswa. 

Bahan ajar merupakan sebuah buku acuan wajib yang digunakan 

oleh satuan pendidikan dasar dalam upaya meningkatkan keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia, kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, 
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 Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah…, 
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teknologi, peningkatan kepekaan, peningkatan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis serta kesehatan yang disusun 

berdasarkan kepada standar nasional pendidikan.
32

 

Jadi yang dimaksud dengan bahan ajar pendidikan agama dan 

budi perkerti merupakan sekumpulan materi yang memberikan suatu 

pengetahuan, sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan dijadikan sebagai 

pegangan pada jenjang tertentu yang disusun secara sistematis 

berdasarkan kurikulum tertentu. 

d. Tujuan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Bahan ajar berguna untuk membantu pendidik dalam 

melaksanakan tujuan yang telah disusun kurikulum. Menurut Abdul 

Majid tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan keimananan 

dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Swt yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

2) Penanaman nilai, sebagai pedoman untuk mencari 

kebahagian dunia dan akhirat. 

3) Penyesuian mental, menyesuaiakan diri dengan 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

                                                           
32
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4) Perbaikan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta 

didik  dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengalaman 

ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, untuk menangkal hal-hal negatif  dari 

lingkungan ataupun budaya lain  yang dapat membahayakan 

dirinya. 

6) Penyaluran, bertujuan untuk menyalurkan bakat yang 

dimiliki oleh peserta didik terkait dalam bidang agama Islam  

sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk dirinya dan 

lingkungannya.
33

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau kepustakaan 

(library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian  yang 

dilaksanakan dengan menggunakan  literatur sebagai media penelitian 

baik berupa buku, kitab, karya ilmiah, catatan maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.
34

 

Penelitian pustaka memiliki beberapa ciri-ciri yaitu: pertama, 

penelitian ini berhadapan langsung dengan teks dan data angka bukan 

dengan lapangan   atau saksi mata (eyewitness), kejadian atau orang. 

Kedua, Data yang digunakan dalam penelitian bersifat siap pakai, 
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artinya peneliti tidak  pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan 

langsung dengan  sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, 

data yang ada di perpustakaan pada umumnya adalah data sekunder. 

Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan 

waktu.
35

 

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan ini peneliti dapat 

menganalisis nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013  kelas IX 

tingkat SMP/MTS. 

2. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian merupakan suatu subyek dimana data itu 

diperoleh. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan 2 sumber yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang 

berhadapan langsung dengan  tema penelitian yang akan 

dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

SMP/MTS kelas IX kurikulum 2013 edisi 2018. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

informasinya tidak berhubungan langsung dengan tema atau 
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dapat juga diartikan sebagai sumber pendukung. Sumber 

sekunder dari penelitian ini dapat diperoleh melalui skripsi, 

tesis, jurnal dan buku-buku yang mendukung dan relevan 

dengan tema penelitian yaitu mengenai toleransi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data 

primer dan sekunder. Dalam melakukan penelitian  pengumpulan data 

merupakan langkah yang sangat penting dilakukan, karena data yang 

dikumpulkan akan  digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti.
36

 

Agar mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Melalui 

dokumentasi peneliti dapat memperoleh data berupa catatan, buku, 

jurnal dan lain-lain.
37

 

Studi dokumentasi yang digunakan peneliti adalah bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 tingkat 

SMP/MTS. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dalam 

beberapa hal: 

a. Memilih dan mengumpulkan bahan pustaka yang diambil 

dari sumber data. 

                                                           
36
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b. Memilih bahan pustaka untuk dijadikan sumber primer dan 

sumber sekunder. 

c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih. 

d. Mencatat isi maupun hal-hal penting dari bahan pustaka 

terkait dengan tema yang diteliti. 

e. Mengklarifikasikan data dari inti pokok tulisan terkait 

dengan tema yang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Analisis data merupakan  kegiatan 

menverifikasi, menggolongkan, memanipulasi, memproses, menyusun 

urutan, menyimpulkan  dan mempelajari hasil penelitian dengan lain 

dengan atau teori-teori yang sudah ada. 

Dalam penelitian studi pustaka ini, teknis analisis  data yang 

digunakan adalah: 

a. Analisis Isi (Content Analisis) 

Analisis isi merupakan penelitian yang pembahasannya 

bersifat mendalam terhadap isi maupun informasi tertulis 

dan cetak di media massa. Analisis isi ini dapat dapat 

dipergunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi 

dan semua bentuk dokumentasi yang lainnya, contohnya 
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surat kabar, berita, radio dan televisi.
38

 Kegiatan analisis ini  

bertujuan untuk mengetahui makna, kedudukan dan 

hubungan antar berbagai  kebijakan, konsep, kegiatan serta 

mengetahui dampak dan manfaat dari  hal yang dianalisa.
39

 

Dalam teknik analisis isi ini, peneliti akan menelaah 

tema-tema per bab dari bahan ajar pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti kurikulum 2013 tingkat SMP/MTS untuk 

mendapatkan materi pokok  serta muatan nilai toleransi. 

Setelah itu peneliti akan mendeskripsikan hasil dari telaah 

tema yang dilakukan. Dalam pendeskripsian ini, peneliti 

akan membahas hasil analisis teks untuk kemudian 

dideskripsikan. Langkah terakhir peniliti membuat 

kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. 

b. Analisis wacana (Discourse Analysis) 

Analisis wacana dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk  mempelajari dan menganalisis makna pesan secara 

sistematik dan objektif terhadap suatu pesan yang tidak bisa 

dilihat secara jelas.
40

 

Analisis wacana lebih menekankan pada pesan 

tersembunyi. Sesungguhnya makna suatu pesan tidak bisa  
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ditafsirkan seperti apa yang tampak dalam teks, namun harus 

dianalisis makna yang tersembunyi. Dasar dari analisis 

wacana adalah interpretasi  yang mengandalkan interpretasi 

dan penafsiran peneliti. Peneliti dalam analisis wacana ini 

memaknai teks secara berbeda dan diartikan secara 

beragam.
41

 

Dengan memakai kedua teknik analisis ini, maka 

peneliti akan memperoleh makna secara keseluruhan dari 

bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

kurikulum 2013 tingkat SMP/MTS, baik dari apa yang 

tercantum dari bahan ajar ini maupun dari makna teks yang 

tersembunyi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi alur dan tahap-tahap pembahasan 

yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika pembahasan dalam penyusunan 

skripsi penelitian ini  dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir. Berikut ini penjabaran dari bagian-bagian 

tersebut: 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar table dan daftar lampiran. 
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Bagian inti skripsi terdiri dari 4 bab. Semunya menjelaskan tentang 

uraian penelitian. Bab 1 berisi tentang gambaran umum penulisan skripsi 

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang profil bahan ajarpendidikan agama Islam dan 

budi pekerti kurikulum 2013 tingkat SMP/MTS meliputi identitas bahan 

ajar,  latar belakang penyusunan bahan ajar, dan kerangka bahan ajar yang 

terdiri atas pendahuluan, isi atau materi dan bagian belakang. 

Bab III Berisi tentang analisis nilai-nilai toleransi dalam bahan ajar 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 tingkat 

SMP/MTS. Analisis yang akan dipaparkan meliputi analisis materi pokok 

dan muatan nilai-nilai toleransi dalam bahan ajar tersebut. 

Bab IV merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran-saran. Dan bagian akhir dari skripsi ini terdiri 

dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang mendukung skripsi ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis peneliti terhadap bahan ajar pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti kelas IX SMP/MTS tersebut, peneliti dapat 

mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Materi bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 

IX tingkat SMP/MTS secara emplisit dan eksplisit mengandung 

nilai-nilai toleransi yang dimana dari ke 13 bab materi pokok di 

bahan ajar tersebut , terdapat 9 bab yang mengandung nilai 

toleransi, 4 bab materi pokok yang tidak mengandung nilai-nilai 

toleransi. 

2. Muatan nilai-nilai toleransi dalam bahan ajar pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti kelas IX SMP/MTS diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Mengakui hak setiap orang 

b. Kesadaran dalam kejujuran 

c. Setuju dalam perbedaan/ agree in disagreement 

d. Menghormati keyakinan orang lain 

e. Menerima untuk hidup damai 

f. Menjadikan keseragaman dalam perbedaan 

g. Saling mengerti 

h. Saling menghargai 
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i. Jiwa falsafah pancasila 

Muatan nilai-nilai toleransi tersebut terlihat dari peta peta 

konsep, bagian renungkanlah, pengembangan materi, refleksi 

akhlak mulia dan rangkuman materi. 

B. Kritik dan Saran 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini 

jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan. Untuk itu, 

peneliti mohonkan kritik dari pembaca serta peneliti menyarankan 

beberapa hal kepada pihak-pihak berikut yaitu: 

1. Bidang akademisi Fakultas Ilmu tarbiyah dan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kesempatan 

kepada teman-teman untuk mengembangkan atau melakukan 

penelitian yang sama mengenai toleransi. 

2. Pemerintah dan penerbit bahan ajar pendidikan agama Islam dan 

Budi Pekerti diharapkan agar lebih selektif lagi dalam 

memasukkan materi serta dapat minimalisir penggunaan 

referensi dari internet untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar 

berkualitas dan bermutu. Dan yang paling utama, diharapkan 

agar penggunaan materi mengenai toleransi dapat diperdalam 

dan diperbanyak lagi. 

3. Pengguna bahan ajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti 

baik itu pendidik, peserta didik, maupun pembaca diharapkan 

mampu untuk memahami, mengembangkan dan menerapkan apa 
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yang telah disampaikan dalam skripsi ini. Dapat mencerminkan 

dan mengaplikasikan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-

hari dengan menerima berbagai perbedaan yang ada dan 

menjadikannya sebuah nikmat yang harus disyukuri. 

4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

sumber referensi, dapat memperdalam penelitian mengenai 

toleransi terutama dalam penelitian bahan ajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti serta mencari dan menambahkan 

referensi yang variatif dan bermutu. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih kepada semua pihak 

yang telah ikut membantu dalam bentuk apapun, baik itu pikiran, tenaga 

serta semangat. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

para pembaca. 
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Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTS 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati Al-Quran sebagai 

implementasi dari pemahaman 

rukun iman 

1.2 Beriman kepada Hari Akhir 

1.3 Beriman kepada Qadha dan Qadar 

1.4 Menerapkan ketentuan syariat 

Islam dalam pelaksanaan 

penyembelihan hewan 

1.5 Menunaikan ibadah qurban dan 

aqiqah sebagai implementasi 

dari surah al-Kautsar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri, dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menghargai sikap optimis, ikhtiar, dan 

tawakal sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Az- Zumar (39): 53; 

Q.S. An-Najm (53): 39-42; Q.S. Ali 

Imran (3): 159 dan hadits terkait. 

2.2 Menghargai perilaku toleran dan 

menghargai perbedaan dalam 

pergaulan di sekolah dan 

masyarakat sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S. Al-Hujurat 

(49): 13 dan hadits terkait. 

2.3 Menghargai perilaku jujur dalam 

kehidupan sehai- hari sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. Ali 

Imran (3): 77; Q.S. Al-Ahzab (33): 70 

dan hadits terkait. 

2.4 Menghargai perilaku hormat dan 

taat kepada orang tua da guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al- Isra (17): 

23 dan Q.S. Luqman (31): 14 dan 

hadits terkait. 

2.5 Menghargai perilaku yang 

mencerminkan tata krama, sopan-

santun, dan rasa malu sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al- Baqarah (2): 83 dan hadits 

terkait. 

2.6 Menghargai sikap empati, peduli, dan 

gemar menolong kaum dhuafa sebagai 

implementasi dari pemahaman makna 
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ibadah qurban dan aqiqah 

2.7 Menghargai sikap mawas diri sebagai 

implementasi dari pemahaman iman 

kepada Hari Akhir 

2.8 Menghargai sikap tawakal kepada Allah 

sebagai implementasi dari pemahaman  

iman kepada Qadha dan Qadar 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Memahami Q.S. Az-Zumar (39): 53; 

Q.S. An-Najm (53):39-42; dan Q.S. 

Ali Imran (3): 159 serta hadits terkait 

tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal 

serta hadits terkait. 

3.2 Memahami Q.S. Al-Hujurat (49): 13 

tentang toleransi dan menghargai 

perbedaan dan haditst terkait. 

3.3 Memahami Q.S. Ali Imran (3): 77 

dan Q.S. Al- Ahzab (33): 70 serta 

hadits terkait tentang perilaku 

jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

3.4 Memahami Q.S. Al- Isra (17): 23 

dan Q.S. Luqman (31): 14 dan 

hadits terkait tentang perilaku 

hormat dan taat kepada orang tua 

dan guru. 

3.5 Memahami Q.S. Al- Baqarah (2): 83 

dan haditsterkait tentang tata 

krama, sopan-santun, dan rasa 

malu. 

3.6 Memahami makna iman kepada hari 

Akhir berdasarkan pengamatan 

terhadap dirinya, alam sekitar, dan 

makhluk ciptaan Nya. 

3.7 Memahami makna iman kepada 

Qadha dan Qadar berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya, alam 

sekitar dan makhluk ciptaan-Nya 

3.8 Memahami ketentuan 

penyembelihan hewan dalam 

Islam 

3.9 Memahami hikmah qurban dan aqiqah 

3.10 Memahami ketentuan haji dan umrah 

3.11 Memahami sejarah perkembangan 

Islam di Nusantara 

4. Mengolah, menyaji, 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

4.1.1 Membaca Q.S. Az-Zumar (39): 53; 

Q.S. An-Najm (53): 39-42, dan Q.S. 

Ali Imran (3): 159 sesuai dengan 
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(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

kaedah tajwid dan makhrajul huruf 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Az-Zumar 

(39): 53; Q.S. An-Najm (53): 39-42, 

dan Q.S. Ali Imran (3): 159 

4.2.1 Membaca QS. Al Hujurat (49) : 13 

sesuai dengan kaedah tajwid dan 

makhrajul huruf 

4.2.2 Menunjukkan hafalan QS. Al Hujurat 

(49) : 13 

4.3 Menyajikan contoh perilaku jujur 

dalam kehidupan sehai-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman 

Q.S. Ali Imran (3): 77; Q.S. Al-

Ahzab (33): 70 dan hadits terkait 

4.4 Menyajikan contoh perilaku hormat 

dan taat kepada orang tua da guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al- Isra (17): 23 

dan Q.S. Luqman (31): 14 dan hadits 

terkait 

4.5 Menyajikan contoh perilaku tata 

krama, sopan- santun, dan rasa malu 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al- Baqarah (2): 83 

dan hadits terkait. 

4.6 Menyajikan dalil naqli yang 

menjelaskan gambaran 

kejadian hari akhir 

4.7 Menyajikan dalil naqli tentang adanya 

qadha dan qadar 

4.8 Memperagakan tata cara 

penyembelihan hewan 

4.9 Mempraktikkan pelaksanaan ibadah 

qurban dan akikah di lingkungan 

sekitar rumah 

4.10 Mempraktikkan manasik haji 

4.11.1 Melakukan 

rekonstruksi sejarah 

perkembangan Islam 

di Nusantara 

4.11.2 Menceritakan sejarah 

tradisi Islam 

Nusantara 
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Tabel II Sebaran Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti SMP/MTS Kelas IX
48

 

Bab Materi Inti Sub Materi 

1 Meyakini hari akhir, 

mengakhiri kebiasaan 

buruk 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Pengertian hari akhir dan 

macam-macam kiamat 

2) Kejadian kimat kubra 

a) Alam barzakh (yaumul 

barzakh) 

b) Yaumul ba’as 

c) Yumul hasyr atau 

yaumul mashar 

d) Yaumul mizan dan 

yaumul hisab 

e) Surga dan neraka 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 

2 Jujur dan menepati janji a. Renungkanlah 

                                                           
48

 Ibid., hal. Iv-ix  
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b. Dialog islami 

c. Mutiara khasanah Islam 

1) Memahami perilaku jujur 

2) Memahami perilaku 

menepati janji 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 

 

3 Menuai keberkahan  

dengan rasa hormat dan 

taat kepada orang tua dan 

guru 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Hormat dan sayang  kepada 

kedua orang tua dan guru 

2) Taat kepada orang tua dan 

guru 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 
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5 Bersatu dalam keragaman 

dan demokrasi 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Zakat fitrah 

2) Zakat mal  

3) Zakat profesi 

4) Orang yang berhak 

menerima zakat (Mustahiq) 

5) Hikmah zakat 

6) Praktik ketentuan zakat 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 

5 Dahsyatnya persatuan 

dalam ibadah haji dan 

umrah  

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Ibadah haji 

a) Pengertian dan hukum 

haji 

b) Syarat wajib haji 
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c) Rukun haji 

d) Wajib haji 

e) Sunah haji 

f) Larangan haji 

g) Dam haji (denda haji) 

2) Ibadah umrah 

a) Pengertian dan hokum 

umrah 

b) Syarat wajib umrah 

c) Rukun umrah 

d) Wajib umrah 

3) Hikmah haji dan umrah 

a) Manfaat bagi individu 

yang menunaikan ibadah 

haji 

b) Manfaat bagi umat Islam 

pada umumnya 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 
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6. Kehadiran Islam 

mendamaikan bumi 

nusantara 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Alur perjalanan dakwah di 

nusantara 

a) Teori Mekah 

b) Teori Gujarat 

c) Teori Persia 

d) Teori Cina 

2) Cara-cara dakwah di 

Nusantara 

a) Perdagangan 

b) Perkawinan 

c) Pendidikan  

d) Hubungan sosial 

e) Kesenian 

3) Kerajaan-kerajaan Islam di 

Nusantara 

a) Kerajaan Samudera 

Pasai 

b) Kerajaan Aceh 

c) Kerajaan Demak 

d) Kerajaan Pajang 
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e) Kerajaan Mataram Islam 

f) Kerajaan Banjar 

g) Kerajaan Gowa-Tallo 

h) Kerajaan Ternate 

i) Kerajaan Tidore 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Rangkuman 

f. Ayo berlatih 

g. Catatan untuk orang tua 

 

7 Meraih kesuksesan 

dengan optimis, ikhtiar 

dan tawakal 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Mari membaca Q.S Az-

Zumar/ 39:53, Q.S An-

Najm/53 : 39-42 dan Q.S 

Ali-Imran/3:59 

2) Memahami hokum bacaan 

Qalqalah 

3) Mari  belajar mengartikan 

Q.S Az-Zumar/ 39:53, Q.S 

An-Najm/53 : 39-42 dan Q.S 

Ali-Imran/3:59 
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4) Memahami kandungan Q.S 

Az-Zumar/ 39:53, Q.S An-

Najm/53 : 39-42 dan Q.S 

Ali-Imran/3:59 

d. Kisah teladan  

e. Ayo berlatih 

f. Catatan untuk orang tua  

 

8 Beriman kepada qada  

dan qadar berbuah 

ketenangan hati 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Pengertian qada, qadar dan 

takdir 

2) Takdir muallaq  dan takdir 

mubram 

3) Dahsyatnya  manfaat 

beriman kepada qada  dan 

qadar 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 
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h. Catatan untuk orang tua 

 

9 Mengasah pribadi unggul 

dengan tata karma, santun 

dan malu 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Tata karma 

2) Santun 

3) Malu 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 
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f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua 

10 Menyayangi binatang 

dalam syariat 

penyembelihan 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Ketentuan penyembelihan 

hewan 

a) Ketentuan orang yang 

menyembelih 

b) Ketentuan hewan yang 

disembelih 

c) Ketentuan alat 

penyembelihan 

d) Ketentuan menyembelih 

2) Tata cara penyemblihan 

hewan 

a) Tata cara penyembelihan 

secara tradisional 

b) Tata cara penyembelihan 

mekanik 

d. Refleksi akhlak mulia 
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e. Kisah teladan  

f. Rangkuman 

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua 

11 Akikah kurban 

menumbuhkan kepedulian 

umat 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Akikah 

2) Kurban 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman  

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua 

12 Menelusuri tradisi Islam 

di Nusantara 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Tradisi nusantara 

sebelum Islam 

2) Akulturasi budaya Islam 

a) Nama-nama bulan 

dalam penanggalan 
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Jawa 

b) Seni bangunan 

masjid 

c) Seni ukir dan 

kaligrafi 

d) Seni tari 

e) Seni musik 

f) Seni pertunjukan 

g) Seni sastra 

h) Kesenian debus 

3) Melestarikan budaya 

Islam 

a) Halal bihalal 

b) Tabot atau tabuik 

c) Kupatan (bakdo 

kupat) 

d) Sekaten di Surakarta 

dan Yogyakarta 

e) Grebeg 

f) Grebeg besar di 

Demak 

g) Kerabok Maulid di 

Kutai dan Pawai 
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Obor di Manado 

h) Tradisi Rabu Kasan 

di Bangka 

i) Dugderan di 

Semarang 

j) Budaya tumpang 

d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman  

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua 

siswa 

13 Menyuburkan 

kebersamaan dengan 

toleransi dan menghargai 

perbedaan 

a. Renungkanlah 

b. Dialog Islami 

c. Mutiara khazanah Islam 

1) Mari mambaca Q.S al-

hujurat/ 49: 13 

2) Memahami tajwid tentang 

tanda waqaf 

3) Mari belajar mengartikan  

Q.S al-hujurat/ 49: 13 

4) Memahami kandungan Q.S 

al-hujurat/ 49: 13 
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d. Refleksi akhlak mulia 

e. Kisah teladan 

f. Rangkuman  

g. Ayo berlatih 

h. Catatan untuk orang tua siswa 
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