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ABSTRAK 

RAHMA NIA A.S GAGO. Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam 

Unit Kegiatan Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi. Skripsi. 

Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Agama Islam fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Latar belakang penelitian adalah keragaman banyak menyimpan potensi 

yang dapat memperkaya warna hidup setiap pihak baik itu individu maupun 

kelompok atau komunitas-komunitas. Namun, dibalik keberagaman masih banyak 

terdapat tindakan-tindakan kekerasan, tidak menghargai perbedaan bahkan ada 

juga yang sudah mengarah ke radikalisme. Selain itu tindakan-tindakan intoleran 

dan radikalisme ini sudah memasuki semua wilayah termasuk organisasi. 

Kordiska merupakan salah satu UKM yang memiliki prinsip, visi misi berkaitan 

dengan toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 

nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam unit kegiatan mahasiswa Kordiska dan 

menganalisis dampak implementasi nilai-nilai toleransi terhadap sikap peduli 

sosial mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian 

ini yaitu, Ketua, Anggota dan Pengurus UKM Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, adapun pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian ini adalah : 1 Pertama, Implementasi nilai-nilai toleransi 

yang terdapat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska terlaksana, dilihat dari 

program kerja maupun kegiatan-kegiatan Kosrdiska yang mengamalkan nilai-nilai 

teleransi tersebut. Walaupun ada beberapa program kerja yang tidak tertulis 

tentang nilai-nilai toleransi akan tetapi dalam kegiatan tersebut mempunyai 

kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai toleransi. 2), Kedua, dampak 

implementasi nilai-nilai toleransi terhadap sikap peduli sosial mahasiswa dalam 

Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska berdampak positif hal ini dibuktikan dengan 

ketua dan anggota saling memahami sikap peduli sosial, memiliki sikap empati 

yang tinggi, saling membantu antar sesama, bertanggung jawab, saling menyangi, 

tidak mngambil keuntungan, saling bekerja sama, terlibat kegiatan dalam 

bermasyarakat, memberi dukungan sosial, bertanggung jawab dan toleran 

terhadap perbedaan.  

 

Kata Kunci : Keberagaman, Nilai-Nilai Toleransi,UKM Kordiska.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Toleransi umat beragama dalam segala segi kehidupan merupakan 

realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut banyak 

menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup setiap pihak, baik 

individu maupun kelompok atau komunitas-komunitas yang dapat 

menunjukkan eksistensi dirinya dalam berinteraksi sosial yang harmonis.  

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap memegang terhadap ajaran 

agama atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) atau 

peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang saling 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan lingkungannya.2 

  Di tengah keberagaman ini agama mengajarkan manusia untuk 

peduli satu sama lain tampa mengganggu atau bahkan menyakiti mereka yang 

berbeda, diperlukan pula kesadaran bagi manusia untuk senantiasa 

menghormati pilihan-pilihan orang lain, sehingga tidak akan melukai 

kenyataan akan harapan hidup berdampingan di tengah banyaknya 

perbedaan.3 

Toleransi sebagai tujuan agar hidup bisa berdampingan dengan damai. 

Dengan adanya toleransi, berarti kita dapat menerima perbedaan-perbedaan 

antara diri kita dan orang lain di dalam kehidupan sekitar dengan saling 

mengisi dan mampu melakukan kerja sama. Ketika seseorang memiliki 

 
2  Sugeng Suharto, Kebijakan pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkat an Toleransi 

Umat Beragama, (Jawa Timur: Reative Publiser, 2019), hlm. 33.  
3 Prisca Kiki Wulandari, Membangun Indonesia, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 38. 
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toleransi yang tinggi maka ia akan memahami dan menerima kekurangan dari 

setiap diri orang lain, baik secara fisik, intelektual, atau status sosial, sehingga 

perbedan-perbedaan itu tidak akan menjadi alasan.4 

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyeru manusia untuk mengarah 

kepada sikap toleransi. Salah satunya terdapat dalam dalam Q.S Al-

Mumtahanah Ayat 8 

َْوتُقمِسُطٓو۟اْْ وُهْم رُُِكمَْٱنْتَََبُّ نِْديَ َٰ رُِجوُُكّْمِ ُُْيم يِنَْولَمم ّلِ
 
تِلُوُُكمِِْفْٱ ْيُقَ َٰ يَنْلَمم ِ َّلا

 
َْعِنْٱ ُ َّللا

 
َٰىُكُْٱ ْيَْنم َّلا

لمُمقمِسِطنيَْ
 
ْٱ بُّ ُُْيِ َ َّللا

 
ْٱ نْا

ِ
ْْۚا مم ِ لَْيم

ِ
 ا

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berlaku adil.”5 

      

Ayat diatas mengandung makna bahwa Allah sangat memerintahkan 

umat manusia untuk bertoleransi dengan agama lain, Allah menganjurkan 

agar sesama manusia walaupun berbeda agama agar tetap bergaul dengan 

baik dan berbuat adil walaupun dengan agama yang berbeda. Untuk itu 

keberagaman yang ada hendaklah menjadikan kita sebagai umat yang satu 

dan saling menguatkan satu sama lain dibalik perbedaan yang ada. 

Namun dibalik keberagaman tersebut masih banyak terdapat tindakan-

tindakan kekerasan, tidak menghargai perbedaan bahkan ada juga yang sudah 

mengarah ke arah radikalisme. Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan 

oleh peneliti, masih ada beberapa kampus yang mengandung unsur-unsur 

 
4 Suwarto, Bulying (mengatasi kekerasan di sekolah), (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 

100. 
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30, 

Cetakan Pertama, (Semarang: Penerbit CV Alawah, 1993), hlm. 924. 
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intoleran seperti saling membedakan satu sama lain dengan adanya 

kelompok-kelompok antar daerah (geng), membedakan antar golongan dan 

mengintimidasi orang yang bercadar.6 

 Selain itu, tindakan- tindakan intoleran dan radikalime Ini juga sudah 

memasuki semua wilayah termasuk organisasi. Menurut Direktur Eksekutif 

Institut, Ismail Hasani menyampaikan bahwa banyak organisasi pengusung 

aspirasi intoleran di Yogyakarta, ia mengatakan kelompok-kelompok 

organisasi keagamaan yang tersebut memiliki pandangan yang berbeda, dan 

menentang praktik-praktik kebudayaan yang dianggap tidak islami selain itu 

tindakan intoleran yang terbaru adalah pelarangan upacara leluhur lintas 

agama dengan alasan tidak ada izin di Dusun Manggir Lor, Desa Mangir, 

Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta.7 

Selain itu beberapa bulan belakangan ini sebuah organisasi yang 

mengatasnamakan Aliansi Benteng Aqidah (ABA) Bogor dengan salah satu 

tokoh orator demonya Muhammad Al Khaththat yang sebelumnya dikenal 

sebagai tokoh forum Umat Islam (FUI) justru mengumpulkan masa, 

menyebarkan kebencian, untuk menolak keberadaan Muslim Ahmadiyah 

yang sah secara hukum hidup di NKRI baik sebagai warga negara maupun 

organisasi. Masa yang berjumlah ratusan sebagian besar tinggal jauh dari 

lokasi dimana kantor pusat jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berada, 

 
6 Wawancara dengan Mahasiswi PAI UAD, UTY, dan UIN Sunan Ampel, 15 februari 

pukul 08:21 WIB. 
7 Reporter Tempo, “Kelompok Intoleran Menguat di Yogya’” dalam 

http://koran.co/read/nasional/447571/kelompok-intoleran-menguat-di-yogya# di akses pada Kamis 

22 Oktober  pukul 09:45 WIB .2020. 

http://koran.co/read/nasional/447571/kelompok-intoleran-menguat-di-yogya
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terafiliasi pada organisasi masa yang selama ini sudah dikenal sebagai 

kelompok intoleran, penyebar ujaran kebencian atas nama Agama. 8 

Tindakan intoleran tersebut akan membawa pengaruh buruk apabila 

tidak segera diatasi, karena organisasi bisa dikatakan sebagai suatu wilayah 

yang sering berbaur dengan masyarakat khususnya generasi muda. Organisasi 

merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara 

sekelompok orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai 

tujuan yang ingin ditetapkanya. 9 

Dikarenakan organisasi terdiri dari sekelompok orang tersebut maka 

diperlukannya sikap untuk saling melengkapi, saling mempercayai, saling 

menghargai, saling belajar dan saling tolong menolong dalam kebersamaan. 

Dengan demikian sikap toleransi akan mampu menciptakan hubungan yang 

harmonis, dinamis, dan saling menjaga satu sama lain. 

Berorganisasi akan membantu sesama kelompok manusia untuk 

mencapai visi dan misi yang ingin dicapai, maka dari itu perilaku individu 

dalam berorganisasi ditentukan sangat berpengaruh untuk ketercapaian visi 

misi tersebut. Apabila antar individu tersebut tidak ada rasa menghargai, 

menghormati dan peduli maka apapun yang akan dicapai akan sulit untuk 

terwujud. 

Kordiska (Korps Dakwah Islamiah) merupakan sebuah unit kegiatan 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk membantu 

 
8 Liputan 6, “ Masih Ada Virus Intoleran Di Tengah Upaya  Melawan Virus Corona di 

Indonesia” dalam http://m.liputan6.com/regional/read/4203599/masih-ada-virus-intoleran-di-

tengah-upaya-melawan-virus-corona-di-Indonesia di akses Pada Kamis 22 Oktober pukul 09:22 

WIB .2020. 
9 M. Sobri Sutikno. Pengelolaan Pendidikan, (Bandung: Prospect, 2010), hal. 23. 

http://m.liputan6.com/regional/read/4203599/masih-ada-virus-intoleran-di-tengah-upaya-melawan-virus-corona-di-Indonesia
http://m.liputan6.com/regional/read/4203599/masih-ada-virus-intoleran-di-tengah-upaya-melawan-virus-corona-di-Indonesia
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menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat terutama mengenai 

keberagaman. Sesuai dengan visi dari UKM ini “terbentuknya masyarakat 

yang toleran dan humanis dalam beragama, berbangsa dan bernegara”. Dalam 

UKM ini terdapat beberapa bidang kajian untuk membantu terlaksananya visi 

tersebut.  10  

Kordiska merupakan salah satu UKM yang memiliki prinsip, visi misi 

berkaitan dengan toleransi. Peneliti telah melakukan wawancara ke beberapa 

kampus di Yogyakarta dan didapatkan hasil bahwa tidak ada kampus yang 

mempunyai visi misi ataupun kegiatan atau program yang diadakan setiap 

bulanan  atau tahunnya yang mengarah kepada toleransi. 11  Diharapkan 

Kordiska menjadi salah satu contoh untuk UKM lainnya dalam membina 

hubungan dan kerjasama yang baik, mampu bertoleransi dengan agama yang 

berbeda, menerima bahwa perbedaan itu suatu hal yang harus dimaklumi. 

Selain itu diharapkan dengan adanya UKM ini akan mampu 

membantu menyelesaikan berbagai problema intoleransi yang sering terjadi 

dalam suatu organisasi diakibatkan kurangnya kerjasama, kurangnya rasa 

menghargai dan faktor intoleran lainnya. Kordiska sebagai UKM yang 

bergerak di bidang dakwah dapat dijadikan sebagai perantara dan memberi 

Nilai-nilai edukasi tehadap guru pai agar guru PAI atau Peserta didik tidak 

berpandangan sempit, misalnya ketika ditugaskan di sekolah umum, seorang 

 
10  Kordiska UIN Sunan Kalijaga,”Profil Kordiska (Korps Dakwah Islamiyyah Sunan 

Kalijaga), http://kordiskakita.blogspot.com/p/departeman.html?m=1, diakses pada jumat   tanggal 

11 pukul 15:00 WIB. 
11 Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa PAI UAD, UTY, dan UIN Sunan Ampel, 15 

februari pukul 08:45 WIB. 

http://kordiskakita.blogspot.com/p/departeman.html?m=1
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guru pai tidak boleh memaksaan keiinginanya terhadap peserta didik ataupun 

guru lainya untuk satu paham atau untuk satu keyakinan dengannya.  

  Berawal dari latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk 

menggali lebih dalam lagi unit kegiatan mahasiswa kordiska.  Dengan 

demikian judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi 

Dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

2. Bagaimana dampak implementasi nilai-nilai toleransi terhadap sikap 

peduli sosial mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai toleransi yang terdapat 

dalam unit kegiatan mahasiswa Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

b. Menganalisis dampak implementasi nilai-nilai toleransi terhadap 

sikap peduli sosial mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa 

kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan 

sebagai dasar materi atau acuan dalam pembelajaran untuk mengkaji 

implementasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama dalam unit 

kegiatan mahasiswa, organisasi maupun masyarakat.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Bagi Unit kegiatan mahasiswa Kordiska 

Hasil implementasi dan analisis nilai-nilai toleransi dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah oleh organisasi 

untuk mengenalkan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam 

UKM Kordiska kepada UKM atau organisasi lainya. 

2) Bagi mahasiswa  

Hasil analisis implementasi nilai-nilai toleransi dalam penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengikuti 

kegiatan organisasi yang mengutamakan nilai-nilai toleransi. 

3) Bagi Guru PAI 

Hasil implementasi serta analisis nilai-nilai toleransi dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menambah nilai edukasi 

mengenai nilai-nilai toleransi yang harus diaplikasikan di 

lingkungan sekolah maupun di masyarakat 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini merupakan suatu proses demi proses untuk 

mengetahui keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ada 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dari penelitian ini 

yang mengkaji tentang Implementasi nilai-nilai toleransi. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeni Khayati (2019) “Penanaman 

Nilai-Nilai Toleransi di SMA Piri 1 Yogyakarta”. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa penanaman nilai-nilai toleransi di SMA 1 Piri 

Yogyakarta sudah menerapkan sikap saling toleransi seperti menghargai 

perbedaan yang ada dengan tidak adanya dikrisminasi serta sikap saling 

pesuli dengan menggalan dana untuk bakti sosial.12 Persamaan tesis ini 

dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang toleransi. 

Akan tetapi yang membedakan tesis terdahulu oleh Nur Aeni Khayati 

dengan skripsi peneliti terletak pada subyek penelitian. Subyek dari 

penelitian ini adalah mahasiswa. Sedangkan subyek dari penelitian 

terdahulu dari Nur Aeni Khayati adalah siswa SMA 1 Piri Yogyakarta. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Puspita wati (2015) “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar 

Umat Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan di SMP 4 yogyakarta”. 

Hasil dari penelitian ini bahwa peran guru pendidikan Agama Islam SMP 

N 4 Yogyakarta dalam penanaman nilai-nilai toleransi pada aspek 

pembelajaran tercemin dari guru yang mengorganisir siswa dengan 

 
12  Nur Aeni Khayati, “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi di SMA Piri 1 Yogyakarta”, 

Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi,  2019, 

Tidak Dipublikasikan. 
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menekankan penghormatan terhadap siswa dan  pada aspek kegiatan 

keagamaan oleh guru Pendidikan agama Islam ditunjukan  kepada guru 

Pendidikan agama Islam berupa kerjasama, saling membantu antar warga 

sekolah tampa memandang latar belakang agama.13  Persamaan skripsi  

Wulan Puspita wati dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas 

tentang toleransi. Akan tetapi yang membedakan skripsi Wulan Puspita 

wati dengan skripsi peneliti terletak pada subyek penelitian. Subyek dari 

penelitian ini adalah mahasiwa. Sedangkan subyek dari penelitian 

terdahulu dari Wulan Puspita wati adalah Guru   . 

3. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Imamatussholihah Karahayon (2017) 

“Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di SMA Yos 

Sudarso Sokaraja Kabupaten Banyumas”. 14  Persamaan skripsi 

Imamatussholihah Karahayon dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama 

membahas tentang toleransi. Akan tetapi yang membedakan skripsi 

Imamatussholihah Karahayon dengan skripsi peneliti terletak pada 

subyek penelitian. Subyek peneliti adalah mahasiswa UKM Kordiska. 

Sedangkan subyek dari penelitian Imamatussholihah Karahayon adalah 

siswa tingkat SMA Yos Sudarso Sorokaja. Selain itu letak perbedaan 

antara skripsi peneliti dengan skripsi Imamatussholihah Karahayon 

terletak pada obyek penelitian. Obyek dari penelitian peneliti adalah 

 
13 Wulan Puspita Wati “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-

Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Siwa Untuk Mewujudkan Kerukunan Di SMP Negeri 4 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Skripsi,  2015. Tidak Dipublikasikan. 
14 Imamatussholihah Karahayon “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama 

Di SMA Yos Sudarso Kabupaten Banyumas”, Skrispsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN Purwokerto, 2017. Tidak Dipublikasikan. 
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implementasi nilai-nilai toleransi, sedangkan obyek penelitian terdahulu 

dari Imamatussholihah Karahayon adalah penanaman nilai-nilai toleransi 

antar umat beragama.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainna Amalia dan Ricardo Freedom 

Nanuru (2018) “Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku” 

hasil penelitian sebanyak 61.3% responden bersikap sama terhadap orang 

yang seagama dan beda agama. 85,3% responden tetap merasa senang 

dan nyaman terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinannya. Dan 

66,3% responden sering sekali memberi apresiasi kepada teman seagama 

maupun dengan yang berbeda agama. Responden juga sangat tidak setuju 

jika ada tindakan yang menghalang agama lain melaksanakan ibadahnya, 

yaitu sebanyak 78,5%. Mereka cenderung memberikan kebebasan 

terhadap pemeluk agama lain 84,9%. Selain itu sebanyak 56,3% 

responden membebaskan pemeluk agama lain mendirikan tempat ibadah 

asal sesuai dengan prosedur yang ada. Dan 61,3% responden tetap 

menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan pemeluk agama lain.15 

Persamaan jurnal Ainna Amalia dan Ricardo Freedom Nanuru ini dengan 

skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang toleransi. Akan tetapi 

yang membedakan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada obyek 

penelitian. Obyek dari penelitian peneliti adalah implementasi nilai-nilai 

toleransi, sedangkan Obyek penelitian Ainna Amalia dan Ricardo 

Freedom Nanuru adalah toleransi beragama. 

 
15 . Ainna Amalia dan Ricardo Freedom Nanuru “ Toleransi Beragama  Masyarakat Bali, 

Papua, Maluku”, Dalam jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X No.1 

(September) 2019. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman Dan Anton 

Widiyanto (2019) “Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 1 Negeri Lhokseumawe, 

Aceh, Indonesia” hasil penelitian ini bahwa nilai-nilai toleransi dalam 

pembelajaran toleransi diajarkan pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe ada tujuh nilai: 1) Menghargai; 2) 

Bersaudara; 3) Kebebasan; 4) Kerjasama; 5) Tolong-Menolong; 6) Tidak 

diskriminasi; 7) Berbagi. Pembelajaran toleransi ini yang diajarkan pada 

kelas XI dalam semester 2 dan berdasarkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) jumlah jam khusus memperkenalkan toleransi 

adalah 3 jam. Karena sekolah SMA Negeri1 Lhokseumawe memiliki 

keberagaman (heterogen) semenjak kelas X, walau pembelajaran khusus 

pembelajaran khusus berada di kelas XI. Adapun proses internalisasi 

nilai toleransi tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) proses yang pertama 

adanya integrasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, proses 

ini dilakukan oleh guru PAI dengan mengaitkan pembahasan dengan 

toleransi pada saat pembelajaran. kedua, budaya sekolah, ditemukan 

adanya budaya sekolah yang mendukung arah proses pembentukan nilai 

toleransi, kebijakan tersebut bagi siswa perempuan yang non-muslim 

tidak di wajibkan memakai jilbab dan guru sebagai model teladan sikap 

toleransi dan penerapan pendidikan non kekerasan di sekolah. Ketiga, 

kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan di luar jadwal sekolah yang berdampak 

langsung pada internalisasi nilai toleransi adalah: pengajian hari jum’at, 
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kunjungan musibah, kegiatan rohis dan peringatan hari besar Islam 

(PHBI) di sekolah.16 Persamaan jurnal Muhammad Usman Dan Anton 

Widiyanto dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang 

toleransi. Akan tetapi yang membedakan jurnal ini dengan skripsi 

peneliti terletak pada obyek penelitian. Obyek dari penelitian peneliti 

adalah implementasi nilai-nilai toleransi, sedangkan obyek penelitian 

Muhammad Usman Dan Anton Widiyanto pada penelitian terdahulu 

adalah internalisasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam. 

6. Peneliti yang dilakukan oleh Rina Hernawati dan kawan-kawan dengan 

judul “Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung” hasil 

penelitian ini bahwa Indeks Toleransi antaragama di Kota Bandung 

sebesar 3,82 termaksud dalam kategori yang “Tinggi” yang 

mengindikasikan bahwa interaksi sosial antaragama di kota bandung 

telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas sosial yang 

wajar.17 Persamaan jurnal Rina Hernawati dan kawan-kawan   dengan 

skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang toleransi. Akan tetapi 

yang membedakan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada obyek 

penelitian. Obyek dari penelitian peneliti adalah implementasi nilai-nilai 

 
16 Muhammad Usman Dan Anton Widyanto, “Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 1Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia” dalam 

jurnal of Islamic Education. Vol 2, No 1 (2019). 
17 Rina Hernawati, Carolina Paska Rina, dan Nunung Runiawati “Toleransi Antar Umat 

Beragama di Kota Bandung” dalam Jurnal Indonesian Journa Of Anthropologi. Vol 1. No 2 

(Desember) 2016.   
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toleransi, sedangkan obyek penelitian Rina Hernawati dan kawan-kawan 

pada penelitian terdahulu adalah toleransi antar umat beragama.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Setia Permana W (2019) 

“Implementasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren” hasil 

penelitian ini menunjukan kontruksi pemikiran yang dibangun mengenai 

toleransi beragama dikategorikan sebagai pemikiran dan sifat Inklusif 

dalam beragama yaitu pemikiran yang mempercayai adanyakebenaran 

dalam keyakinan agama lain.18 Persamaan jurnal Irfan Setia Permana W 

dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang toleransi. 

Akan tetapi yang membedakan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak 

pada Obyek penelitian. Obyek dari penelitian peneliti adalah 

Implementasi Nilai-Nilai toleransi, sedangkan obyek penelitian Irfan 

Setia Permana W pada penelitian terdahulu adalah Implementasi 

Toleransi Beragama. 

8. Penelitian Yang dilakukan oleh Kharina Ramanika dan kawan-kawan 

(2018) “Toleransi Antar Umat Beragama Di Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Klaten” hasil dari penelitian Ini menunjukan bahwa 

kerukunan dari setiap pemeluk agama saling terbuka dan saling 

menerima keberadaan agama lain. Adanya keberagaman beragama di 

kecamatan Prambanan, tidak membuat hubungan interaksi antar 

masyarakat di kecamatan prambanan menjadi renggang dan kaku, hal ini 

dapat dilihat dari indikator kebebasan beragama sebanyak 84,5% 

 
18  Irfan Setia Permana W, “Implementasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren” 

dalam Jurnal Studi Agama-Agama. Vol 2. No 1. 2019. 
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responden sangat setuju dan setuju, kerukunan yaitu 79,5% respond yang 

sangat setuju, sebanyak 40% respon sangat tidak setuju dengan adanya 

konflik antaragama dan sisanya menyatakan netral.19 Persamaan jurnal 

Kharina Ramanika dan kawan-kawan  dengan skripsi peneliti yaitu sama-

sama membahas tentang toleransi. Akan tetapi yang membedakan jurnal 

ini dengan skripsi peneliti terletak pada Obyek penelitian. Obyek dari 

penelitian peneliti adalah implementasi nilai-nilai toleransi, sedangkan 

obyek dari jurnal Kharina Ramanika dan kawan-kawan pada penelitian 

terdahulu ini adalah toleransi antar umat beragama. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (2017) “Implementasi 

Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoekab. 

Sidrab)” hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi nila-nilai 

toleransi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Amparita 

dilakukan dengan memberikan kesempatan pada semua peserta didik 

untuk mengikuti pemebelajaran agama seuai denngan agama masing-

masing, menciptakan lingkungan yang toleran pada setiap pemebelajaran 

(belajar dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, memelihara 

sikap saling perhatian, dan saling mengasihi), dan memperdalam materi  

terkait (nilai-nilai toleransi) sehingga dapat mencapai keberhasilan pada 

pembelajaran PAI yaitu semua Siswa yang beragama islam mampu 

bekerja sama tanpa membedakan agama, siswa memiliki keimanan yang 

 
19 Kharina Rahmania, Danic Wahyu Pratiwi, Arfan Fajar Santoso, Novry Berlyanda. HS, 

Eni Susilowati, Farizky Yunarta, “Toleransi Antar Umat Beragama di Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Klaten” dalam Jurnal Agama dan Sosial Budaya. Vol 3. No 1 (Juni) 2018.  
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tinggi, siswa dan guru mampu bertoleransi, siswa dan guru memiliki 

karakter yang demokrasi dan terciptanya solidaritas yang baik. 20 

Persamaan jurnal  Muhammad Yunus dengan skripsi peneliti yaitu sama-

sama membahas tentang toleransi. Akan tetapi yang membedakan jurnal 

ini dengan skripsi peneliti terletak pada Obyek penelitian. Obyek dari 

penelitian peneliti adalah implementasi nilai-nilai toleransi, sedangkan 

Obyek dari penelitian Muhammad Yunus pada penelitian terdahulu ini 

adalah implementasi nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamaad Ariep Maulana (2017) 

“Pelaksanaan Toleransi Keberagaman Dalam Proses Pendidikan 

Agama Di Geeta School Cierebon” hasil penelitian ini menunjukan (1) 

konsep toleransi beragama dalam sistem pendidikan Nasional secara 

umum berdasarkan makna dan tujuan pendidikan, menjunjung tinggi hak 

asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan 

kemanjemukan. (2) konsep toleransi beragama sangat diterapkan dalam 

lingkungan akademik di Geeta School Cirebon. Pihak sekolah Berupaya 

menanamkan nilai-nilai toleransi dalam diri siswa melalui interaksi 

sosial, pendidikan agama, dan kegiatan agama lainnya. (3) pelaksanaan 

di geeta school berjalan sangat tertib. 21  Persamaan jurnal Mochamad 

 
20 Muhamad Yunus, “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoekab. Sidrab)” 

dengan Jurnal Studi Pendidikan, Vol. XV No.2 (Juli-Desember) 2017. 
21  Mochamad Ariep Maulana, “Pelaksanaan Toleransi Keberagaman Dalam Proses 

Pendidikan Agama Di Geeta School Cirebon “dengan Jurnal Ilmiah Kajian Islam, “Vol. 1 No.2 

(Februari) 2017. 
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Ariep Maulana dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas 

tentang toleransi. Akan tetapi yang membedakan jurnal ini dengan skripsi 

peneliti terletak pada obyek penelitian. Obyek dari penelitian peneliti 

adalah implementasi nilai-nilai toleransi, sedangkan Obyek jurnal 

Mochamad Ariep Maulana pada penelitian terdahulu ini adalah 

pelaksanaan toleransi keberagaman dalam proses pendidikan agama. 

Dari studi pustaka diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa posisi 

peneliti dengan skripsi terdahulu ini adalah sebagai pelengkap dan 

mengembangkan dari penelitian terdahulu. 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian nilai 

Nilai (value) termaksud dalam pokok bahan yang penting dalam 

filsafat, persoalan nilai dibahas dalam satu cabang filsafat, yaitu aksiologi 

(filsafat nilai). Nilai biasanya digunakan untuk menunjukan kata benda 

abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (wort) atau kebaikan 

(goodness). 

Menilai berarti menimbang, yakni suatu kegiatan manusia yang 

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, kemudian 

dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan 

apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) 

atau sebaliknya, bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-

unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan 

kepercayaannya. nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari 
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sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, nilai dijadikan 

landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik 

disadari maupun tidak.22  

Dari pengertian di atas penulis dapat disimpulkan bahwa yang di 

maksud dengan nilai adalah suatu hal yang penting, bernilai positif dan 

berguna bagi manusia yang diyakini kebenarannya dan mendorong 

seseorang untuk mewujudkannya. 

2. Toleransi  

a. Pengertian toleransi 

Toleransi berasal dari bahasa latin, yaitu “tolerantia” yang 

berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.  

Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap keterbukaan, 

lapang dada, suka rela dan kelembutan. Unesco mengartikan 

toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling 

menghargai, dan memahami di tengah keragaman budaya yang ada. 

Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, 

bersikap terbuka, dialog. Kebebasan berpikir dan beragama. Kata 

toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai orang lain 

dalam menggunakan kebebasan hak asasi sebagai manusia.23  

Menurut KBBI toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu 

bersifat atau bersikap meneggang (menghargai, membiarkan, 

 
22 Darji Darmodiharjo dan shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama,1995), hlm 233.  
23  Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural” dalam 

jurnal Ilmiah Agama budaya. Vol. 1 No. 2 (juli 2016) hal 188. 
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membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 

kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan 

diriya sendiri.24  

Secara istilah toleransi adalah pemberian kebebasan kepada 

seseorang atau kepada masyarakat untuk menjalankan keyakinannya 

atau mengatur hidup dan menentukan nasibnya, selama dalam 

menjalankan dan menentukan sikapnya selagi tidak melanggar dan 

tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban 

dan kedamaian dalam masyarakat.25 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa toleransi 

adalah adalah sikap menghormati, memahami, menerima, 

menghargai, dan mengakui terhadap keyakinan orang lain. 

b. Prinsip toleransi 

Umat beragama sangat diperlukan dalam menjaga kehidupan 

yang harmonis antar agama satu dengan lainnya, karena tanpa 

toleransi bisa dipastikan tidak terjadi kehidupan yang baik, rukun, 

terbuka, damai dan penuh penghormatan. Toleransi antar agama 

merupakan penentuannya kerukunan dan keharmonisan kehidupan 

bermasyarakat dimana tercipta kehidupan sosial yang dinamis dan 

kreatif yang berhubungan dengan individu maupun antar kelompok. 

Adapun prinsip-prinsip toleransi sebagai berikut:  

 
24 W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

hal 1204. 
25  Umar Hasyim, Toleransi dan kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 

menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979). Hal 22.  
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1) Kebebasan beragama 

Hak asasi manusia dalam hidup adalah hak kemerdekaan baik 

kebebasan berfikir, kebebasan berkehendak dan kebebasan 

dalam memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan merupakan 

hak yang fundamental bagi manusia sehingga dapat 

membedakan manusia dengan mahluk lainnya. Maksud dari 

kebebasan beragama disini yaitu bebas dalam memilih suatu 

kepercayaan yang menurut mereka benar dan membawa 

keselamatan tanpa ada yang memaksakan dan menghalangi, 

kemerdekaan atau kebebasan sudah menjadi salah satu pilar 

demokrasi dari tiga pilar di dunia. Ketiga pilar tersebut yaitu 

persamaan, persaudaraan, dan kebebasan.26  

2) Penghormatan dan Eksistensi Agama Lain 

Ada etika yang harus dilaksanakan dari adanya sikap toleransi 

setelah memberikan kebebasan Beragama, menghormati 

eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati 

keragaman dan perbedaan-perbedaan ajaran yang terdapat pada 

setiap agama dan kepercayaan. baik itu yang diakui negara 

maupun yang belum diakui oleh negara. Menghadapi realita ini 

setiap pemeluk agama dituntut senantiasa mampu menghayati 

sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan 

semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama 

 
26 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 22. 
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lain. Dalam bentuk tidak mencela atau bertindak sewenang-

wenangnya dengan pemeluk agama lain.27 

c. Batas toleransi 

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan 

terbentuknya sistem yang menjamin akan terjaminnya pribadi, harta, 

benda ataupun menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-

perbedaan yang ada pada lingkungannya tanpa harus berselisih 

dengan sesamanya karena perbedaan keyakinan dan agama. Karena 

setiap toleransi mempunyai batasan-batasan, artinya toleransi tidak 

dapat diartikan bahwa seseorang yang sudah mempunyai keyakinan 

kemudian pindah/merubah keyakinannya untuk mengikuti atau 

berbaur dengan keyakinannya atau peribadatan lainnya. Jadi untuk 

kita harus banyak memperhatikan batasan-batasan yang di 

perbolehkan dalam bertoleransi. 

Toleransi mempunyai sikap dimana seseorang tidak harus 

mengikuti atau mempunyai keyakinan orang lain terutama dalam 

beragama, tidak pula untuk mengakui kebenaran semua agama/ 

kepercayaan, namun tetap pada suatu keyakinan yang diyakini 

kebenarannya, serta memandang benar pada keyakinan orang lain, 

sehingga pada dirinya terdapat kebenaran yang ia yakini sendiri 

 
27 Ruslani, “Masyarakat Dialog Antar Agama, studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun). 

(Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hal. 169. 
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menurut suara hati tanpa paksaan dari orang lain atau didapatkan 

dari pemberian orang lain.28 

d. Cara menumbuhkan rasa toleransi 

Sikap toleransi umat beragama bisa dimulai dari hidup 

bertetangga baik itu dengan yang seiman ataupun tidak. Sikap 

toleransi di refleksikan dengan cara saling menghormati, 

menghargai, memuliakan dan saling tolong menolong. Hal ini telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saat beliau dan para sahabatnya 

sedang berkumpul. Lewatlah rombongan orang-orang yahudi 

mengantar Jenazah. Nabi Muhammad saw, langsung berdiri 

memberikan penghormatan. Seorang sahabat mengatakan : ya Rasul, 

“bukankah mereka orang-orang yahudi?” Nabi saw. Menjawab “ya, 

tapi mereka manusia juga”. Hadis ini menjelaskan bahwa, sisi aqidah 

atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan urusan Allah 

SWT, dan tidak ada kompromi serta sikap toleransi di dalamnya. 

Sedangkan urusan mu’amalah antar sesama tetap harus dipelihara 

dengan baik dan harmonis.29 

e. Macam-macam toleransi 

1) Toleransi sesama agama 

Toleransi beragama adalah sikap lapang dada seseorang 

untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama masing-

 
28  Idi Warsah, pendidikan islam dan keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis 

Masyarakat Multi Agama Desa Susro Bali. (Yogyakarta: Tunas Gemilang Pres. 2020). hlm. 89.  
29  Abdurahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, (The Wahid Institut: 

Jakarta,2006), hal. 117. 
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masing melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan 

agama yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau 

memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarga 

sekalipun30 

Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini 

agama mereka masing-masing serta memberikan penghormatan 

atas kegiatan atau ajaran-ajaran yang dianut dan diyakini. Dalam 

agama yang telah menetapkan dua pola dasar hubungan yang 

harus dilaksanakan oleh pemeluk yaitu: hubungan secara 

vertikel dan hubungan secara horizontal. Pertama adalah 

hubungan secara pribadi dengan Tuhannya yang direalisasikan 

dalam bentuk ibadah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh 

setiap agama masing-masing. Kedua adalah hubungan (hablum 

minannas) hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 

Hubungan ini tidak terbatas dalam lingkungan suatu agama saja, 

tetapi juga berlaku terhadap semua agama, bentuk ini adalah 

kerjasama terhadap masalah-masalah kemasyarakatan atau 

kemaslahatan umum.31 

2) Toleransi non agama 

Allah menciptakan manusia bukan dalam keseragaman, 

tetapi dalam keragaman dan perbedaan, baik itu dalam hal suku 

 
30  Hasbi, Pendidikan Agama Islam Era Modern, (Yogyakarta:PT Leutika Novalitera, 

2019), hal. 155. 
31 Said Agil Husen Al Munawar, FikihHubungan Antar Agama, (Ciputat: Ciputat Press, 

2005), hal. 13.    
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bangsa, warna kulit, bahasa, agama, dan keyakinan. Dari 

perbedaan ini, Allah memerintahkan agar saling mengenal dan 

mengasihi satu sama lainnya, bukan untuk saling memusuhi. 

Dimanapun kita berada, kita selalu berhadapan dengan 

perbedaan serta keragaman, oleh karena itu sebagai manusia kita 

tidak akan bisa mendapatkan kondisi yang ideal.32 

Islam sendiri melihat berbagai perbedaan diantara 

manusia sebagai anugerah Tuhan. Namun, perbedaan tersebut 

akan menjadi rahmat jika mereka yang berbeda pendapat bisa 

saling menghargai, mengedepankan toleransi, tidak menganggap 

kebenaran sebagai kebenaran milik sendiri, serta tidak 

melakukan penyesatan terhadap kelompok lain yang berbeda.33 

3. Nilai-Nilai toleransi 

Menurut peneliti nilai toleransi adalah sesuatu yang bernilai 

positif dan mendorong seseorang untuk menghargai, menghormati, 

memahami, menerima, perbedaan yang ada dari seseorang di mulai dari 

keyakinan, agama, pendapat, sikap dan tindakan. 

Adapun yang termasuk nilai-nilai toleransi sebagai berikut: 

 

 

 

 
32  Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), hal. 18. 
33 Azyumardi Azra, Bingkai Teknologi Kerukunan Hidup Antar Umat, (Jakarta: Gunung 

Mulia, 2006), hal. 92. 
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1) Mengakui hak setiap orang 

Mengakui hak orang lain adalah suatu sikap mental yang 

mengakui bahwa setiap manusia berhak menentukan sikap dan 

nasibnya masing- masing dengan tidak melanggar hak orang lain 

2) Menghormati keyakinan orang lain 

Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, 

bahwa tidak benar adanya orang atau golongan yang bersikeras 

memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain atau golongan 

yang berbeda dengannya. Karena keyakinan adalah urusan pribadi 

masing-masing orang. Bila seseorang memaksakan keyakinannya 

terhadap seseorang apalagi dengan jalan kekerasan teror, dan 

bujukan  baik itu secara halus ataupun kasar ini akan mengakibatkan 

orang lain bersifat hypokrit atau munafik. 

3) Agree in disagreement 

“Agree in disagreement” (setuju dalam perbedaan) adalah 

prinsip yang selalu didengungkan oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. 

Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan 

tidak harus menimbulkan pertentangan. 

4) Saling mengerti 

Tidak akan saling menghormati antara sesama orang lain jika 

tidak ada sifat saling mengerti. Saling mengerti dan tidak saling 

membenci. saling anti dan saling membenci akan mengakibatkan 

adanya tidak saling menghargai antar umat satu dengan lainnya. 
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5) Kesadaran dan kejujuran 

Toleransi yang menyangkut jiwa dan kesadaran batin setiap 

orang. Kesadaran jiwa yang menimbulkan kejujuran dan kepolosan 

dalam berprilaku. Jika semua nilai-nilai toleransi telah diterapkan 

maka masyarakat akan tenang dan tertib dan bisa saling menghargai 

satu sama lain. 

6) Jiwa falsafah Pancasila 

Dari semua ciri-ciri diatas falsafah pancasila telah menjamin 

adanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. 

Falsafah pancasila mengandung nilai-nilai toleransi dan sudah 

diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.34  

4. Sikap Peduli sosial  

a. Pengertian Sikap peduli sosial 

Sikap adalah suatu ekspresi perasaan seseorang yang 

merefleksikan kesukaannya atau ketidak sukaannya terhadap suatu 

objek. 35  Selain itu Sikap adalah kecenderungan manusia dalam 

bertingkah laku terhadap suatu objek. 36  Adapun definisi  sikap 

menurut  Allport  yaitu sikap tidak muncul seketika atau dibawa 

 
34 Umar Hasyim, Toleransi Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju 

Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979,) hal, 23-25. 
35 Damiyati, dkk, Perilaku Konsumen (Jakarta: PT Grafindo Persada Cetakan 1, 2017) hal 

36. 
36  Prof. Zulrizka, Psikologi Lingkungan Metode dan Aplikas, (Bandung: PT Raja 

Grafindo Persada, Cetakan 1, 2013), hal 215. 
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lahir, akan tetapi disusun dan di bentuk melalui pengalaman serta 

memberi pengaruh langsung terhadap respons seseorang.37 

Sedangkan peduli sosial adalah kesadaran manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia 

membutuhkan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan sehingga 

manusia mempunyai sifat saling tergantung antar individu dengan 

individu lainya38 Sikap peduli sosial menimbulkan keinginan untuk 

memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.39 

Sikap peduli sosial bukan hanya sebatas pemikiran atau 

perasaan, bukan hanya tentang salah atau benar akan tetapi ada 

kemauan Gerakan sekecil apapun.40 

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa yang di maksud dengan sikap peduli sosial adalah  sesuatu 

ekspresi dan perasaan dalam bertingkah laku untuk menolong orang 

lain yang membutuhkan. 

 

 

 

 
37  Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002), hal 3-4. 
38  Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter, Sratefi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014) 77. 
39  Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif, 

(Jakarta: Esensi, 2012). hal. 7. 
40 Bambang Soenarko dan Endang Sri Mujiwati, “Peningkatan Nilai Kepedulian Sosial 

Melalui Modifikasi Model Pembelajaran Konsiderasi Pada Mahasiswa Tingkat I Program Studi 

PGSD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri”, Efektor ISSN. 2355-956X;2355-7621, 26 

(April, 2015) hal 157. 
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b. Aspek-aspek sikap peduli sosial 

1) Motivation adalah dorongan untuk melakukan sesuatu demi 

mencapai suatu tujuan. Manusia memotivasikan diri oleh 

pengaruh sosial dan oleh perjuangan menuju keberhasilan. 

2) Cognitive adalah pemahaman seseorang individu dalam 

mengembangkan empatik terhadap orang lain dan 

pandangannya mengenai masa depan yang mempengaruhi 

perilaku-perilaku saat ini. 

3) Emotion (empati dan simpati) adalah sikap positif terhadap 

orang lain sehingga dapat menyadari apa yang sedang dilakukan 

atau di kerjakan dan mengetahui alasannya 

4) Behavior (kerja sama dan berkontribusi terhadap kesejahteraan 

umum) adalah sikap orang bertindak terhadap orang lain 

berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia.  Manusia 

bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi siapa dirinya.41 

c. Indikator sikap peduli sosial 

1) Memperlakukan orang lain dengan sopan 

2) Bertindak santun 

3) Toleran terhadap perbedaan 

4) Tidak suka menyakiti orang lain  

5) Tidak mengambil keuntungan dari orang lain  

6) Mampu berkerja sama 

 
41 Buchori Alma. Pembelajaran Studi Sosial. (Bandung: Alfabeta. 2010). Hal 206. 
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7) Mau terlibat dalam kegiatan masyarakat 

8) Menyangi manusia dan makhluk lain.42 

Adapun indikator sikap peduli sosial lainnya sebagai berikut:  

1) Simpati dan empati 

2) Saling tolong menolong 

3) Bekerja sama 

4) Saling menghargai 

5) Bertutur kata yang baik atau bersopan santun 

6) Dukungan sosial dan 

7) Bertanggung jawab43 

Dari beberapa pendapat tentang indikator-indikator dapat 

disimpulkan indikator sikap peduli adalah memperlakukan orang lain 

dengan sopan santun, mempunyai simpati dan empati, tidak suka 

menyakiti orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, 

saling bekerjasama, terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, memberi 

dukungan sosial, bertanggung jawab, saling menyayangi manusia 

dan mahkluk lain dan toleran terhadap perbedaan. Pada dasarnya 

sikap peduli itu sangat berhubungan dengan toleransi. Ketika 

seseorang mempunyai jiwa toleransi menghargai, memahami dan 

menerima perbedaan maka secara tidak diakan peduli terhadap orang 

dan tidak akan mudah menyakiti orang lain dan mengambil hak 

orang lain. Sehingga indikator ini akan di pakai dalam penelitian ini 

 
42 Muclas Samani dan Haryanto, Konsep dan Moedel Pendidikan Karakter, (Bandung: PT 

remaja Rosdakarya, 2014, hal 51. 
43 Dedi Mahardi, The Power Of Care, (Jakarta: Elex Media Komputido,2013), hal 11. 
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5. UKM  

a. Pengertian UKM 

Unit kegiatan mahasiwa adalah tempat dimana mahasiswa 

meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan keahlian 

tertentu. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan 

intra kampus seperti senat mahasiwa dan badan eksekutif 

mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, 

maupun universitas.  

Organisasi Ini sangat mengasyikkan karena anggotanya 

memiliki keahlian dan kesukaan yang sama. UKM di suatu 

Universitas sangatlah banyak, sehingga sebagai mahasiswa kita 

tinggal memilih. Contohnya adalah sepakbola, futsal, tari, bela diri, 

kerohanian, dakwah dan sebagainya. 44  Unit kegiatan mahasiswa 

ialah salah satu lembaga yang berdiri sendiri atau otonom seperti 

badan eksekutif mahasiwa. Hermit Hidayatullah berpendapat bahwa 

Unit Kegiatan Mahasiwa ialah lembaga yang sederajat dengan 

organisasi kemahasiswaan di intra kampus seperti badan eksekutif 

mahasiswa dan senat mahasiwa, baik berasal dari program studi, 

jurusan, maupun universitas.  

Oleh karena itu UKM merupakan wadah yang diberikan oleh 

pihak kampus kepada mahasiwa yang memiliki kesamaan minat, 

 
44 Moh Nur Sholeh, Pena Cendekia, Mendesain Kuliah Seindah Impian, (2015), hal. 36. 
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bakat dan keahlian tertentu sehingga dapat menyalurkan minat 

tersebut pada kelompok serta aktivitas yang tepat.45 

b. Tujuan UKM     

Tujuan ukm adalah untuk memfasilitasi mahasiswa-

mahasiswi dalam mengembangkan diri. Mahasiswa diberikan tempat 

untuk menyalurkan hobi dan bakat seseorang dalam bidang seni, 

olahraga penalaran, kewirausahaan, hingga keagamaan. Mahasiswa 

bebas memilih UKM mana yang diinginkan dan berapapun 

jumlahnya asalkan mampu bertanggung jawab dalam pilihannya. 

c. Manfaat UKM 

Mengikuti UKM memberikan manfaat untuk mahasiswa 

terutama dalam hal pengembangan kemampuan dan keterampilan 

yang tidak didapatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Beberapa 

manfaat mengikuti UKM untuk mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1) Melatih kemampuan dalam menjalin hubungan sosial 

2) Mengembangkan keterampilan diri dan kemampuan di bidang 

tertentu sesuai dengan ketertarikan dan bakat masing-masing. 

3) Memperluas pertemanan 

4) Melatih kemampuan berkomunikasi 

5) Mengasah kemampuan berorganisasi 

6) Melatih jiwa kepemimpinan 

 
45  Gedeon Firnandus Ulaan, dkk, “Implementasi Nilai Kesadaran Berbangsa Dan 

Bernegara Di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur” 

dalam jurnal Ilmiah Agama budaya. Vol. 2 No. 6 (Juni 2020) hal 59-60. 
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7) Meningkatkan kemampuan dalam menangani dan memecahkan 

berbagai masalah yang ada.  

Dengan ini beberapa manfaat UKM mahasiswa diharapkan 

berperan aktif dalam UKM. Mahasiswa bisa memanfaatkan 

kesempatan dalam belajar di luar kelas dengan baik melalui UKM.46 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang dan perilaku yang 

diamati.47 penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya 

tidak diperoleh melalui statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis 

kemudian di impretasikan. Karena penelitian kualitatif ini adalah 

penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah- 

masalah yang ada dalam berbagai kehidupan sosial berdasarkan kondisi 

realitas atau Natural setting yang Holistis, kompleks, dan rinci.48 

Dengan menggunakan penelitian ini peneliti dapat menganalisis 

implementasi nilai-nilai toleransi 

 

 

 
46 Deepublish, “Apa Itu UKM?  Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Macam-Macam UKM 

di Kampus” https://penertbitbukudeepublish.com/pengertian-ukm/ . diakses pada rabu tanggal 28 

April pukul 10:20 WIB. 2021. 
47  Amirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan, (bandung: CV. Pustaka Setia, 1990), 

hal.56. 
48 Ibid. 

https://penertbitbukudeepublish.com/pengertian-ukm/
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2. Setting Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dimulai dari 

bulan Mei 2021 sampai Juni 2021 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Unit Kegiatan Mahasiwa 

Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti memilih tempat 

penelitian ini karena Unit kegiatan Mahasiwa Kordiska ini 

mencerminkan Nilai-Nilai Toleransi hal itu dapat dilihat dari 

kegitan-kegiatan serta program-programnya. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah anggota Kordiska yang 

terdiri dari pengurus dan anggota, yang dipilih secara purposive 

sampling, sebagai sampel dalam penelitian ini. 

b. Objek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Nilai-Nilai 

Toleransi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari satu orang pengurus dan tiga 

orang anggota. Karena sudah menjalankan organisasi selama tiga 

tahun dan  mengetahui tentang UKM Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dan penulis hanya mendapatkan empat orang objek 

penelitian tersebut karena terkendala pada masa pandemi Covid-19. 



33 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sample penelitian, dilakukan 

dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya.49 Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian: 

a. Observasi 

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti untuk mengamati secara langsung peristiwa 

atau fenomena-fenomena yang akan diteliti, meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.50 Observasi yang dilakukan 

oleh peneliti berkaitan dengan keadaan, kegiatan, program-program  

serta mencatat hal-hal penting, dengan ini observasi bertujuan  untuk 

memperoleh data dampak implementasi  nilai-nilai toleransi terhadap 

sikap peduli sosial mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa 

kordiska. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan alat Re-Cheking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara yang mendalam. Wawancara ini sebagai proses 

memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian 

 
49 J.R.Raco, Metode penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Grasindo,2010), hal.112. 
50 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al-Manshur, Metode penelitian kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 165. 
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dengan cara Tanya jawab bertatap muka secara langsung antara 

pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai.51 

Oleh karena itu wawancara tidak hanya menangkap 

pemahaman atau ide tapi juga menangkap perasaan, pengalaman, 

emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.52  

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran wawancara adalah 

sebagai berikut: Ketua UKM Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjumlah satu orang dan anggota UKM Kordiska 

yang berjumlah 3 orang. 

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini untuk 

memperoleh data tentang Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Yang 

Terdapat dalam Unit kegiatan Mahasiswa Kordiska dan Sikap Peduli 

Sosial Mahasiswa Dalam Unit kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, wawancara tersebut dilakukan terhadap 

ketua dan anggota UKM Kordiska UIN Sunan Kalijaga. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari metode yang 

berupa  cuplikan, atau penggalan-penggalan dari beberapa catatan 

organisasi, klinis, program, nota atau surat;  terbitan dan laporan 

resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka 

terhadap kuesioner dan survei. 53  Dokumen yang dimaksud dalam 

 
51 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 50. 
52 J.R.Raco, Metode penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Grasindo,2010), hal. 81 
53 Bagong Suyanto sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 

(Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2005), hal. 186. 
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penelitian adalah sejarah UKM Kordiska UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, letak geografis UKM kordiska, program-program UKM 

Kordiska, jumlah anggota dan struktur organisasi, sarana dan 

prasarana. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk 

memperoleh data mengenai gambaran secara umum unit kegiatan 

mahasiswa kordiska yang berhubungan dengan implementasi nilai-

nilai toleransi dalam unit kegiatan mahasiswa kordiska dan Sikap 

Peduli Sosial Mahasiswa Dalam Unit kegiatan Mahasiswa Kordiska 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

5. Uji Keabsahan Data 

Adalah proses analisis kebenaran data yang akan digunakan 

sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Dengan uji keabsahan data 

diharapkan peneliti memperoleh data yang benar dan valid, sehingga 

dapat menghasilkan kesimpulan yang benar.  

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Dalam penelitian menggunakan triangulasi sumber 

yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data Kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, seperti mengorganisasikan data, 
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memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. peneliti memulai proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis adalah: data collection dan 

reduction, data display dan conclution drawing.54 Langkah-langkah dari 

analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, 

penyerderhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang 

tertulis dalam catatan-catatan lapangan. Dalam teknik reduksi data 

ini peneliti merangkum, menyederhanakan data-data mentah yang di 

dapat dari penelitian di unit kegiatan mahasiswa. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Data Display merupakan kumpulan informasi yang telah 

tersusun yang membolehkan menarik kesimpulan dan pengambilan 

 
54  Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 337-338. 
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tindakan. Informasi yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan 

penyajian data tentang informasi seputar kordiska. 

c. Concluction Drawing / Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban masalah riset. 

Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam 

bidang yang diteliti, atau memungkinkan juga mengecek dengan data 

lain.55  

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini nantinya ada 4 bagian, hal ini bertujuan 

agar hasil penelitian dapat di paparkan dengan mudah serta sesuai dengan 

kaidah penulisan skripsi yang benar. Bagian tersebut meliputi: 

Bagian pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya 

membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bagian kedua, berisi tentang gambaran umum Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Kordiska pembahasan pada bagian kedua ini difokuskan 

pada sejarah berdirinya, jumlah mahasiswa, struktur organisasi, pengurus 

organisasi, sarana prasarana dan program kegiatan yang ada di Unit kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Kordiska. 

 
55  MurI Yusuf, Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan, (Jakarta: 

Kencana,2017), hal.409. 
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Bagian ketiga, merupakan penjelasan tentang hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, yaitu Implementasi Nilai-Nilai Toleransi dalam Unit 

kegiatan Mahasiswa Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Bagian keempat, adalah penutup, pada bagian ini nantinya di paparkan 

kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah, saran dan penutup. Kemudian 

tidak lupa pula pada 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 

Berdasarkan Uraian panjang yang telah peneliti sampaikan pada bab-

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Implementasi nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam Unit 

Kegiatan  Mahasiswa Kordiska terlaksana, dilihat dari program kerja maupun 

kegiatan-kegiatan Kordiska yang mengamalkan nilai-nilai toleransi tersebut. 

Walaupun ada beberapa program kerja yang tidak tertulis tentang nilai-nilai 

toleransi akan tetapi dalam kegiatan tersebut mempunyai kebijakan yang 

mencerminkan nilai-nilai toleransi. 

Kedua, dampak implementasi nilai-nilai toleransi terhadap sikap 

peduli sosial mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kordiska 

berdampak positif hal ini dibuktikan dengan ketua dan anggota saling 

memahami sikap peduli sosial, memiliki sikap empati yang tinggi, saling 

membantu antar sesama, bertanggung jawab, saling menyayangi, tidak 

mengambil keuntungan, saling bekerja sama, terlibat kegiatan dalam 

bermasyarakat, memberi dukungan sosial, bertanggung jawab dan toleran 

terhadap perbedaan.  

B. Saran 

Tujuan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, namun peneliti juga menyadari 

bahwa dalam melakukan penelitian maupun penulisan skripsi ini masih jauh 
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dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik maupun 

saran yang bertujuan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. 

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan 

1. Kepada ketua kordiska disarankan mempertahankan dan menambah 

kegiatan atau program mengenai nilai-nilai toleransi  

2. Untuk anggota UKM Kordiska diharapkan untuk menambah kegiatan 

peduli sosial sesuai yang ada dalam program-program dari UKM 

Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, 

hendaknya melakukan observasi dengan intensif dan mendalam. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, 

hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan  dengan 

baik. Harapannya, semoga dengan terselesaikannya tugas akhir ini, penulis 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga skripsi ini bermanfaat bagi 

seluruh pembaca. 

Tidak lupa terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga  Allah memberikan  balasan terbaik. 

Akhir kata apabila ada kesalahan dalam skripsi ini baik mengenai penulisan 

maupun penjelasan yang kurang biasa di pahami, penulis mohon maaf 

sebesar-besarnya. 
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