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A
genda pendidikan karakter dicanangkan 
secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada peringatan Hari Pendidikan 
Nasional tahun 2011. Kemendiknas—kini 

Kemendikbud—berkomitmen untuk menerapkan 
pendidikan karakter secara integratif pada semua 
mata pelajaran mulai tahun ajaran 2011-2012. Melalui 
pendidikan karakter, ungkap Wamendiknas Fasli Djalal, 
pemerintah berkepentingan untuk mencetak peserta 
didik yang berakhlak mulia, jujur, kreatif, demokratis, dan 
bertanggungjawab. Mendiknas M. Nuh mengingatkan agar 
proses pendidikan karakter di sekolah harus menyentuh 
nilai-nilai ketuhanan, keilmuan, kebangsaan, dan anti 
kekerasan (Kompas, 13/7/2011). Pihak kementerian 
melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan telah melakukan 
pilot project pendidikan karakter di beberapa provinsi, 
sebagaimana disampaikan Kepala Puskurbuk Dr. Diah 
Harianti. Beberapa lembaga non pemerintah juga turut 
berperan dalam mengkampanyekan wacana dan praktek 
pendidikan karakter seperti yang dilakukan Indonesia 
Heritage Foundation, Yayasan Jati Diri Bangsa, dan 
Sekolah Plus Muthahari, Bandung. 

Salah satu persoalan sosial yang melatar belakangi 
agenda pendidikan karakter adalah rendahnya wawasan 
kebangsaan, tumbuh suburnya budaya kekerasan, 
dan meningkatnya gejala fundamentalisme agama 
di lingkungan sekolah. Diantaranya adalah temuan 
penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, PPIM 
UIN Jakarta, dan MAARIF Institute. Penelitian MAARIF 
Institute di 50 SMAN di empat kota (Pandeglang, 
Cianjur, Yogyakarta, dan Surakarta) pada akhir tahun 
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2011 mendapati Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan 
Kewargaan kurang berkontribusi terhadap proses penguatan 
karakter bangsa pada peserta didik. Ada gejala kuat bahwa 
semangat dan identitas nasionalisme dibawah bayang-
bayang identitas dan fanatisme keagamaan. 

Pada konteks ini, kehadiran materi pengayaan pendidikan 
karakter untuk matapelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) ini merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan 
wacana pendidikan karakter tersebut. Buku materi 
pengayaan ini ditulis oleh para guru mata pelajaran terkait 
dan disupervisi oleh tenaga ahli dari Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan. Materi pengayaan pendidikan karakter ini 
disusun berdasarkan pendekatan tematik sesuai masukan 
pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dengan demikian, 
para guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 
dapat mempergunakan materi materi pengayaan ini secara 
fleksibel sesuai tuntutan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar nasional. 

Materi pengayaan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari 
“Program Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan Nilai-
nilai Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusivitas”. Program 
ini sendiri difasilitasi oleh MAARIF Institute atas dukungan 
Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pandeglang. Kami mengucapkan terimakasih 
banyak kepada semua pihak yang telah mendukung 
berlangsungnya program ini, diantaranya Wamendiknas 
Prof. Fasli Djalal, Dirjen Pendidikan Menengah Hamid 
Muhammad, Ph. D., Ketua Pusat dan Perbukuan Dr. Diah 
Harianti, dan para kepala daerah (Bupati dan Walikota) 
Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Surakarta. Terima 
kasih juga kami sampaikan kepada segenap Direksi Perum 
LKBN ANTARA yang turut mendukung penerbitan materi 
pengayaan ini.

Apresiasi dan penghargaan kami untuk pihak-pihak yang 
sudah bekerja keras dan membantu pembuatan materi 
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pengayaan ini, yakni Tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Feisal Ghozali, LLM dan Lili Nurlaeli, M. Ed; Tim penulis  
materi pengayaan, Dian Lestari, S. Ag., Drs. Hamid 
Supriyatno, Joko Budi Santoso, S. Pd., dan Dr. Benny 
Ahmad Bunyamin; Tim Reviewer, Dr. Zakiyuddin Baidhawy 
dan Ahmad Gaus AF; dan Tim MAARIF Institute, Endang 
Tirtana, Muhd. Abdullah Darraz, Khelmy K. Pribadi, M. 
Supriyadi, Henny Ridhowaty, Deni Murdiani, Muslima 
Ertansiani dan Pipit Aidulfitriyana.  Adalah kehormatan 
kami untuk bisa memfasilitasi dan bekerjasama dengan 
semua pihak sehingga memungkinkan buku materi 
pengayaan ini bisa disusun dan diterbitkan. Kami sangat 
bersyukur atas kehadiran materi pengayaan pendidikan 
karakter ini. Semoga bisa bermanfaat dalam mencetak 
generasi muda yang toleran terhadap perbedaan dan 
memilih nirkekerasan sebagai sikap hidup. 

Jakarta, 10 April 2012

Fajar Riza Ul Haq
Direktur Eksekutif 
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PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera buat kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan seru sekalian 
alam, yang telah memberikan segala macam kenikmatan dan anugerah 
kepada kita, sehingga kita bersama mampu bekerja dan berkarya untuk 
bangsa dan negara kita. 

Saat ini adalah waktu yang menggembirakan, dimana telah hadir sebuah 
Modul Pendidikan Karakter yang ditulis secara partisipatif oleh para guru 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
di empat kota/kabupaten (Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kab. Cianjur, 
dan Kab. Pandeglang). Modul ini ditujukan untuk mengarusutamakan 
nilai toleransi, inklusifitas dan anti-kekerasan di kalangan siswa melalui 
peran yang dilakukan oleh guru-guru PAI dan PKn tingkat SMA. 

Modul ini ditulis dalam rangka merespon temuan penelitian –yang juga 
dilakukan di Solo– tentang menjamurnya faham fundamentalisme, 
radikalisme dan budaya kekerasan di kalangan generasi muda terutama 
pelajar SMA Negeri. Melalui paham keagamaan semacam itu, tentu akan 
bertentangan dengan nilai-nilai toleransi, inklusifitas dan anti-kekerasan 
sebagaimana menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional kita. 

Melalui sebuah proses yang cukup panjang; rangkaian penelitian, 
workshop, penulisan, supervisi, layout dan proses cetak akhirnya modul 
pendidikan karakter ini hadir ditengah-tengah kita untuk memperkaya 
muatan pengajaran PAI dan PKn. Modul ini memberikan pendasaran 
penting bagi siswa didik kita agar memiliki karakter toleran dan terbuka 
pada perbedaan yang hadir dalam keseharian siswa didik kita. Tak hanya 
itu, modul ini juga menekankan pada pentingnya perilaku nir-kekerasan 
untuk siswa didik tingkat SMA. 

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Masanudin No. 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127
SURAKARTA 57132
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Modul ini disusun berdasarkan kebutuhan instrumen pengajaran siswa 
didik tingkat SMA dengan kontekstualisasi materi yang kekinian, sehingga 
pengemasannya ramah terhadap siswa didik kita dan berbeda dengan 
buku-buku lain sejenis. Keterlibatan guru dalam proses penulisan modul 
ini semakin meyakinkan kita bahwa materi dalam modul ini sangat sesuai 
dengan kebutuhan guru dan siswa dalam proses KBM (Kegiatan Belajar 
Mengajar) di kelas, terlebih muatan dalam modul ini juga disupervisi oleh 
tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud RI. 

Akhirnya, secara khusus, kami sampaikan terimakasih kepada MAARIF 
Institute for Culture and Humanity atas prakarsanya memfasilitasi 
serangkaian Program Pendidikan Karakter di Kota Surakarta, salah 
satunya dengan penerbitan modul yang ada di tangan pembaca ini. 
Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama ini mampu memberikan 
manfaat bagi kemajuan pendidikan siswa didik kita dan mampu mendorong 
lahirnya anak-anak bangsa yang berkarakter toleran, inklusif dan selalu 
menebarkan perdamaian di muka bumi. Amien.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 17 Februari 2012
Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA)
Kota Surakarta

Drs. Rakhmat Sutomo, M. Pd.

viii



PENGANTAR

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55121, Telp. 512956, Fax (0274) 563078
email : pendidikan@jogjakarta.go.id web : pendidikan.jogjakarta.go.id

SAMBUTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur ke hadirat Alloh swt, yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat 
ini kita masih diberi nikmat Islam serta kekuatan lahir dan batin dalam 
memenuhi kewajiban sebagai insan, baik sebagai peserta didik, sebagai 
pamong-guru, sebagai kepala sekolah, sebagai insan jajaran pendidikan, 
maupun sebagai orangtua siswa. Amin

Sidang pembaca yang budiman,

Banyak permasalahan bangsa yang harus dihadapi pada dewasa 
ini. Dis-orientasi atas nilai-nilai Pancasila, menurunnya nilai etika 
dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara, gejala dis-integrasi 
bangsa, serta persoalan-persoalan hakiki keberbangsaan lainnya. 
Semua itu tentulah harus sesegera mungkin diatasi oleh semua pihak 
melalui berbagai upaya yang terpadu dan komprehensif dalam bentuk 
Rencana Aksi Nasional (RAN). Dengan perencanaan dan tindakan yang 
terprogram dan terpadu, saya yakin persoalan-persoalan tersebut dapat 
teratasi sehingga dapat diwujudkanlah bangsa Indonesia yang tangguh, 
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, 
berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
persoalan bangsa sebagaimana yang digambarkan dalam paragraf 
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sebelumnya adalah upaya melalui jalur pendidikan. Pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama: keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Pendidikan merupakan proses menemukan jati diri 
pada pebelajar menuju pendewasaan. Proses penemuan jati diri ini 
memerlukan campur tangan orang dewasa dan pihak yang berkomitmen 
tinggi agar hasilnya sesuai dengan norma-norrna dan pranata sosial 
yang diinginkan. Kita juga berharap, proses dan hasil pendidikan menjadi 
berkualitas. Untuk itu, pendidikan tersebut harus diprogramkan secara 
komprehensif. Pendidikan berkualitas ini akan terwujud jika semua pihak 
yakni pendidik, pebelajar, orangtua, lingkungan, dan pihak-pihak lain 
memberikan kontribusi positif yang optimal sesuai dengan kewenangan 
dan kemampuan masing-masing.

Sidang pembaca yang budiman,

Untuk mengatasi persoalan bangsa melalui jalur pendidikan, diperlukan 
campur tangan dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Dinas Pendidikan yang berada di daerah-daerah, 
secara kelembagaan, memang memiliki ketugasan untuk membangun 
sistem dan konstruksi pendidikan yang memadai. Namun dalam 
pengatasan persoalan bangsa tersebut, diperlukan pendidikan karakter 
kebangsaan yang harus dirancang secara sistematis dan dilaksanakan 
secara edukatif. Pendidikan karakter kebangsaan tersebut juga perlu 
disinergikan dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi 
di bidang pendidikan dan di bidang pembangunan karakter bangsa. 
Maarif Institute adalah sebuah lembaga independen yang memiliki 
kepedulian dan komitmen tinggi dalam mengatasi persoalan bangsa 
tersebut. Maarif Institute menginisiasi kerja sama dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan serta dengan Dinas Pendidikan pada 
empat kota besar di Indonesia, salah satunya adalah dengan Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Kerja sama Maarif Institute dengan 
mitra-mitranya tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengembangan 
pendidikan karakter kebangsaan melalui pembelajaran yang terintegrasi 
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dalam matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Pihak MAARIF Institute memfasilitasi 
penyusunan buku/modul PKn dan PAI jenjang SMA, sedangkan Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta menyediakan penulis-penulis modul, serta 
sekolah-sekolah tempat pelaksanaan implementasi pendidikan karakter 
kebangsaan. Pada tahap awal, implementasi pendidikan karakter 
kebangsaan tersebut dilaksanakan pada empat kota pusat model. 
Setelah berhasil diimplementasikan pada empat kota model tersebut, 
diharapkan hasil implementasi tersebut kelak dapat diimbaskan pada 
kota-kota lain seluruh Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta merasa sangat terbantu dengan 
inisiasi dan semua fasilitasi yang diberikan oleh Maarif Institute. Tentulah 
sinergitas yang baik ini dapat terus dikembangkan dan kelak dapat 
membangun penerus-penerus bangsa yang berkarakter kebangsaan 
yang baik. InsyaAlloh. Untuk itulah, pada kesempatan ini Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta menyampaikan terima kasih yang tiada 
berhingga kepada Maarif Institute.

Demikian sambutan ini. Mari kita tingkatkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia melalui pendidikan berkualitas yang berkarakter 
kebangsaan. Mudah-mudahan Alloh swt. selalu memberikan petunjuk 
dan bimbingan kepada kita. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Drs. Edy Heri Suasana, M. Pd.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
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PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id

website : http://dindik-pandeglang.net
P AN D E G L A N G

 

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 
DINAS PENDIDIKAN 

Alamat :  Jl. Jenderal Sudirman Komp.Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang 
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sekolah sebagai miniatur pendidikan dan pelaksanaan akhlakul 
karimah dengan berbagai upaya melalui penanaman dan menumbuh 
kembangkan nilai – nilai moral, akhlak mulia, toleransi, inklusifikasi, 
dan anti kekerasan serta keterbukaan membiasakan budaya prestasi 
sesuai dengan rumusan Tujuan Pendidikan yang kaya dengan dimensi 
agama dan moralitas dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang Sistem 
Pendidikan Nasional no 20 Th 2003 disebutkan ; Pendidikan Nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan diri membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya prestasi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa, berahlak mulia, serta berilmu, cahaya, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Semoga modul ini bisa menjadi bahan dalam mensosialisasikan dan 
penginfelementasikan “ Pendidikan Karakter”

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pandeglang, 5 Maret 2012 

Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pandeglang  

ABDUL AZIS, SH 

NIP. 196001051982111001
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PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Ciulaku Telp. (0263) 264760 Fax. (0263) 264829
C I A N J U R
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan seru 
sekalian alam yang dengan kekuatannya telah memberikan kemampuan 
kepada kita semua untuk bersama bekerja demi bangsa dan negara kita. 

Saya sangat gembira dengan lahirnya modul pendidikan karakter bangsa 
yang terintegrasi dengan mata pelajaran PKn dan PAI ini. Kegembiraan 
saya ini tentu sangat beralasan, karena melalui modul ini pendidikan 
karakter bangsa akan lebih intens lagi disampaikan dan dididikkan 
kepada para peserta didik. Sekalipun modul yang ditulis oleh perwakilan 
guru, yang salah satunya dari lingkungan Dinas Pendidikan Cianjur dan 
difasilitasi oleh MAARIF Institute ini hanya merupakan suplemen materi 
pembelajaran, namun isinya tidak kalah penting dari buku-buku paket 
mata pelajaran yang biasa dijadikan pegangan guru/peserta didik.

Modul ini adalah bagian dari program besar tentang pengarusutamaan 
nilai-nilai toleransi, inklusif dan anti-kekerasan. Melalui fasilitasi dari 
MAARIF Institute, program ini melibatkan Dinas Pendidikan di empat 
kota/kabupaten yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pandeglang, Kota 
Surakarta dan Kota Yogyakarta. Sejak Mei 2011, kerjasama ini berjalan 
mulai dari proses rangkaian penelitian, workshop, penulisan, supervisi, 
layout hingga akhirnya modul ini ada di tangan pembaca sekalian. Tak 
hanya itu, pada bulan Maret lalu modul ini juga sempat dilatihkan untuk 
guru-guru PAI dan PPKn se-Kabupaten Cianjur. 

Kelebihan dari modul ini adalah adanya penguatan dalam pendidikan 
karakter bangsa yang sangat kita butuhkan saat keadaan bangsa kita 
sedang terpuruk, terutama dalam segi moralitas tokoh panutan. Indikator 
itu bisa kita lihat dari kasus-kasus negatif yang sering muncul ke permukaan 
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dari mulai kasus korupsi sampai ke kasus kekerasan terutama yang 
berbasis agama

Selain itu, keterlibatan guru-guru penulis yang mewakili empat daerah 
ini telah memperkaya isi modul dengan penghayatan dari pengalaman 
mengajar di sekolah. Melalui itu, saya yakin modul ini telah disusun 
dengan memerhatikan dan menyesuaikan kontekstualisasi pengajaran 
di kelas. 

Harapan saya ke depan, modul ini dapat menjadi salah satu sumber 
pembentukan karakter bangsa kita untuk maju tegak ke depan 
menyongsong masa yang lebih gemilang untuk anak-anak didik kita, 
bangsa maupun negara kita.

Selamat dan terima kasih saya ucapkan kepada MAARIF Institute untuk 
kerjasamanya yang telah memfasilitasi pembuatan modul yang sangat 
berharga ini. Dan kepada para guru PAI dan PKn mari kita manfaatkan 
karya ini dengan semaksimal mungkin demi menghasilkan anak bangsa 
yang toleran, terbuka dan anti-kekerasan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cianjur,  April 2012

Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Cianjur

Drs. Endang Suhendar, M. Pd.
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Pendidikan karakter merupakan upaya jawaban dari Pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (2009-2014) terhadap 
krisis identitas kebangsaan dan persoalan sosial di kalangan 

generasi muda, khususnya pelajar. Meningkatnya angka tawuran 
pelajar, aksi kekekerasan yang melibatkan remaja, dan berkembangnya 
pandangan yang tidak menghargai perbedaan (intoleran) di lingkungan 
sekolah, paling tidak dalam tiga tahun terakhir ini, telah memunculkan 
desakan dari pelbagai pihak kepada pemerintah untuk mengembalikan 
fungsi kreatif, kritis, reflektif, patriotik, dan humanis dari pendidikan. 
Dalam konteks ini, menurut Yudi Latif, pendidikan karakter tidak cukup 
dijalankan dengan mengajarkan cara menjadi manusia baik namun 
juga cara menjadi warga negara yang baik (Kompas, 13 Pebruari 
2012). Pendidikan karakter ditujukan untuk membangun kesadaran 
moral bersama sebagai bangsa Indonesia tanpa adanya sekat-sekat 
identitas.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010), 
Kemendikbud, telah memberikan penjelasan beberapa kata kunci 
guna memahami tujuan pendidikan karakter bangsa.

• Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, 
mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik 
terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan 
dalam perilaku.

• Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang 
khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa 
karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil dari 
olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang 
atau sekelompok orang.

3 DARI 18 NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER: MENGAPA? 
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• Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan 
pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan 
atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara. 

• Pendidikan karakter tidak semata mengajarkan mana yang baik 
dan mana yang salah, namun yang terpenting adalah menanamkan 
kebiasaan tentang mana yang baik sehingga peserta didik menjadi 
paham (kognitif) mana yang baik dan tidak, mampu merasakan 
(afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (psikomotorik). 

• Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilakukan secara 
integratif pada 3 ranah, yaitu kegiatan belajar mengajar (KBM) pada 
setiap mata pelajaran, budaya sekolah dalam kehidupan di satuan 
pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler.

• Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik 
adalah nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh agama, 
tradisi, dan budaya. Nilai-nilai ini harus dapat menjadi perekat bagi 
seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang 
budaya, suku, dan agama.

Berdasarkan rumusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(2010), ada 18 nilai-nilai yang menjadi pilar pendidikan budaya dan 
karakter bangsa, yaitu religious, toleransi, cinta damai, bersahabat/
komunikatif, demokratis, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 
rasa ingin tahu, gemar membaca, menghargai prestasi, peduli 
lingkungan, peduli sosial, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan 
bertanggungjawab. 

Kita akan menjumpai versi lain rumusan nilai-nilai pendidikan karakter 
dari lembaga lain, khusus institusi pendidikan non pemerintah 
yang menekuni pendidikan karakter. Misalnya, Indonesian Heritage 
Foundation (IHF) menyusun 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan alam 
semesta beserta isinya; tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; 
kejujuran, amanah, dan diplomatis; hormat dan santun; kasih sayang, 
dermawan, kepedulian, dan kerjasama; percaya diri, kreatif, kerja keras, 
dan pantang menyerah; keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah 
hati; dan toleransi, cinta damai, dan persatuan. Adapun Yayasan Jati 
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Diri Bangsa merumuskan 5 sikap dasar dari pembudayaan nilai-nilai 
Pancasila, yakni jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung 
jawab, komitmen, dan berbagi. Meskipun terlihat adanya keragaman 
dari masing-masing rumusan, ketiga rumusan nilai pendidikan karakter 
tersebut memiliki kesamaan semangat dan orientasi. Berbeda pada 
level penerjemahan operasionalisasinya.  

Jika kita cermati rumusan 18 nilai-nilai pendidikan karakter menurut 
Kemendikbud di atas, beberapa nilai beririsan bahkan senapas 
dengan nilai lainnya. Contohnya, semangat kebangsaan sangat erat 
dengan cinta tanah air; peduli lingkungan sejalan dengan peduli sosial; 
bersahabat/komunikatif mencerminkan sikap cinta damai. Pada masing-
masing nilai tersebut, terdapat pula sub-nilai atau nilai-nilai pendukung 
yang saling berkaitan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud 
(2010) menerjemahkan karakter religious sebagai sikap dan perilaku 
yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 
pemeluk agama lain. Adapun semangat kebangsaan dipahami sebagai 
berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 
bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya (inklusif). 
Karakter cinta damai dapat pula diterjemahkan ke dalam sikap 
menolak aksi kekerasan, vandalisme, tawuran, dan menyebarkan rasa 
kebencian terhadap kelompok dan golongan tertentu.

Banyaknya nilai-nilai pendidikan karakter yang harus ditanamkan 
kepada peserta didik telah memunculkan kritik dari kalangan praktisi 
pendidikan. Mereka menilai perlunya prioritas beberapa nilai saja dalam 
proses pembelajaran agar hasilnya bisa lebih terukur. Hemat kami, 
pemilihan nilai-nilai tertentu sebagai prioritas akan sangat tergantung 
pada konteks lingkungan sekolah dan kebutuhan yang relevan dengan 
permasalahan sosial dimana aktor-aktor  sekolah berada, khususnya 
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua.  

Dalam kerangka inilah Materi Pengayaan Pendidikan Karakter untuk 
SMA ini memfokuskan pendalaman pada tiga (3) nilai dari 18 nilai 
rumusan Kemendibud, yaitu toleransi, anti kekerasan (diambil dari 
nilai cinta damai), dan inklusif/keterbukaan (diterjemahkan dari nilai 
semangat kebangsaan dan bersahabat/komunikatif). Pemilihan 
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ketiga nilai ini atas dasar pertimbangan kondisional bahwa masalah 
kekerasan, tawuran, dan intoleransi di lembaga pendidikan sudah 
menjadi kepedulian bersama stakeholder dunia pendidikan seperti 
pemangku kebijakan, pemerhati, praktisi, dan orang tua siswa. 
Pemerintah sendiri melalui Kemendikbud sudah lama menyuarakan 
persoalan ini; prilaku kekerasan dan ekstremisme merupakan 
persoalan utama dalam agenda pembudayaan nilai-nilai bangsa 
yang menjunjung tinggi kemajemukan.

Buku Materi Pengayaan Pendidikan Karakter disusun secara tematik 
berdasarkan penerjemahan terhadap kurikulum Pendidikan Agama 
Islam dalam korelasinya dengan penguatan nilai-nilai toleransi, anti 
kekerasan, dan inklusif/keterbukaan. Ketiga nilai ini bersifat universal 
sehingga mampu merekatkan kebhinnekaan masyarakat Indonesia 
dalam kerangka solidaritas kebangsaan. Dalam konteks buku ini, 
pembudayaan ketiga nilai tersebut lebih dipahami sekaligus ditujukan 
pada pemahaman di bawah ini:

• Toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), toleran adalah bersifat atau bersikap 
menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda 
atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun Karakter 
toleran yang ingin dicapai melalui buku ini adalah terbentuknya 
mentalitas dan pembudayaan prilaku peserta didik  untuk bersikap 
hormat terhadap perbedaan pandangan, suku, agama, pilihan 
politik, dan afiliasi keagamaan sekaligus mengakui hak-haknya 
untuk hidup dan berkembang dalam perbedaan itu.  

• Anti Kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), kekerasan adalah perbuatan seseorang 
atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain 
atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Juga 
diartikan sebagai bentuk paksaan. Anti kekerasan merupakan 
sikap penolakan terhadap prilaku kekerasan. Adapun karakter 
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anti kekerasan yang ingin ditanamkan adalah kemampuan setiap 
peserta didik untuk secara aktif mencegah dirinya dan orang 
lain melakukan upaya provokasi, menyebar kebencian, dan aksi 
kekerasan terhadap pihak lain, baik kekerasan fisik maupun 
kekerasan verbal seperti mencaci maki, menghina, dan ekspresi 
yang sifatnya mengintimidasi/mengancam.  

• Inklusif/Keterbukaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), keterbukaan adalah perasaan 
toleransi dan keterbukaan hati yang merupakan landasan utama 
untuk berkomunikasi. Dalam kamus tidak dijumpai istilah “inklusif” 
dalam semangat yang dituju buku ini kecuali padanannya, 
yaitu keterbukaan. Istilah “inklusif” dipakai dalam kajian-kajian 
keislaman dan hubungan antar agama seperti yang dipopulerkan, 
salah satunya, oleh Alwi Shihab.  Adapun karakter inklusif yang 
ingin dituju buku ini adalah adanya kesediaan peserta didik 
untuk membuka diri terhadap hal-hal baru yang positif, keaktifan 
untuk berdialog dengan pihak lain guna mencari kebenaran dan 
kemaslahatan bersama, dan menenggang kelompok lain untuk 
menjalankan kewajiban sesuai keyakinan dan agamanya. 

Ketiga nilai di atas merupakan bagian pokok dari penerjemahan 
nilai-nilai pendidikan karakter pada ranah olah rasa dan olah karsa 
yang mencakup saling menghargai, toleran, nasionalis, kosmopolit 
(terbuka), dan dinamis.     

Pada akhirnya, upaya pembentukan karakter bangsa peserta didik 
melalui penekanan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, dan inklusif/
keterbukaan ini ditujukan untuk mendidik sekaligus membentuk 
generasi muda bangsa yang memiliki moralitas tinggi, akar identitas 
dan solidaritas kebangsaan yang kuat serta kepekaan kemanusiaan 
yang adil dan beradab.  
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Wawasan (kognisi): 
• Peserta didik dapat mengetahui nilai-nilai toleransi, anti 

kekerasan, dan inklusifitas sebagaimana ajaran Islam 
yang terkandung di dalam Al Quran dan Hadist. 

• Peserta didik dapat memahami prilaku toleran, anti 
kekerasan, dan inklusif dari contoh-contoh ketauladanan 
sejarah peradaban Islam dan kehidupan sehari-hari di 
lingkungannya. 

Sikap (Afeksi):
• Berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya 

tentang nilai-nilai di atas, peserta didik diharapkan 
mampu bersikap moderat dan toleran terhadap realitas 
perbedaan, baik dalam konteks agama, budaya, suku, 
bahasa, ras, dan lain sebagainya.

• Peserta didik senantiasa menjunjung tinggi dan 
menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam 
kehidupan kesehariannya.

Skill (Psikomotori):
• Berdasarkan pengetahuan yang didapat diharapkan 

peserta didik memiliki kemampuan praktis dalam 
mengimplementasikan nilai-nilai toleransi, inklusifitas, 
dan anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

• Peserta didik dapat menjadi agen perubahan dalam 
menularkan dan mendiseminasikan nilai-nilai toleransi, 
inklusifitas, dan anti kekerasan pada pergaulan sehari-
hari, baik di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di 
dalam kehidupan masyarakat luas. 
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TUJUAN UMUM 

MATERI
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KELOMPOK MATERI MATERI
Toleransi • Toleransi

• Hak Beragama

• Hak Menjalankan Praktik 
Keagamaan

• Dakwah: Mengajak Tanpa 
Memaksa

• Berlaku Adil terhadap 
Perbedaan

Anti Kekerasan • Anti Kekerasan

• Demokrasi

• Memahami dan Mengelola 
Konflik

• Mengakui Kesalahan

• Memberi Maaf

Inklusifitas • Berlomba dalam Kebaikan

• Menghargai Karya dan 
Budaya Bangsa lain

• Inklusif Sebagai 
Semangat Peradaban 
Islam

• Karakter Inklusif Islam 
Nusantara

2
ALUR MATERI
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1. Tujuan Pembelajaran (Indikator)

Bagian ini menjelaskan poin-poin tujuan dan target 
yang ingin dicapai dari pembelajaran tiap-tiap tema/
materi yang akan disampaikan. 

2. Ringkasan Materi

Bagian ini memberi gambaran umum mengenai materi 
yang akan dipelajari. Dituangkan dalam kalimat pendek 
yang mengandung kata-kata kunci. 

3. Gali Ide

Bagian ini berisi uraian yang dapat membangun rasa 
ingin tahu (kuriositas) dan minat peserta didik terhadap 
tema yang akan dipelajari. Bagian ini bisa disajikan 
dalam berbagai bentuk penulisan yang variatif, seperti 
pengajuan pertanyaan, penguraian kisah, kliping 
Koran, visualisasi komik, atau penyajian masalah yang 
perlu didiskusikan.

4. Inti Pelajaran

Bagian ini menyajikan poin-poin inti pelajaran dari 
pokok bahasan yang sesuai dengan 3 nilai yang 
menjadi karakter utama yang disuguhkan dalam modul 
ini (Toleransi, Inklusifitas, dan Anti Kekerasan). Dibuat 
dalam bentuk pointer-pointer yang dapat memudahkan 
peserta didik dalam menangkap gagasan-gagasan 
setiap poin tersebut. 

5. Pengayaan

Bagian ini berisi wawasan tambahan yang memperkuat 
kesan dan pengetahuan peserta didik setelah mereka 
memahami poin inti pelajaran disajikan pada bagian 
sebelumnya (inti pelajaran). 

6. Evaluasi

Bagian ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana 
peserta didik dapat menangkap materi. Disajikan dalam 
bentuk pertanyaan/soal, penugasan, kuis, dan lainnya. 

3
6 LANGKAH 
MEMAHAMI 

MATERI
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• Optimalkan Pembelajaran Multiindrawi

Pastikan guru menggunakan pendekatan multiindrawi pada 
proses pembelajaran. Jangan hanya terpaku pada metode 
ceramah verbal, karena dikhawatirkan akan membuat situasi 
pembelajaran menjadi menjenuhkan.

Sejumlah materi pada buku ini disajikan dalam bentuk 
interaksi sehingga bisa mendorong peserta didik untuk ikut 
terlibat aktif berbicara, mendengarkan, serta bertukar pikiran. 
Ada juga materi yang disajikan dalam bentuk cerita yang 
mungkin bisa dimainkan dalam sebuah roleplaying yang bisa 
mengasah kecerdasan interpersonal peserta didik. 

Jika di sekolah tersedia alat elektronik multimedia, guru 
pun dapat menggunakannya untuk memutar film yang bisa 
menjadi bahan diskusi pada bagian gali ide.

Pada rubrik penugasan ada sejumlah proyek, yang mengajak 
peserta didik untuk melakukan penelitian, membuat poster, 
membuat nyanyian, dll.

• Libatkan Semua Peserta didik

Pastikan semua peserta didik terlibat, berikan perhatian yang 
merata pada semua peserta didik. Beberapa materi pada buku 
ini terdapat rubrik diskusi atau sharing. Itulah kesempatan 
baik untuk mendorong semua peserta didik terlibat aktif.
Keberhasilan materi ini bukan pada pencapaian nilai oleh 
segelintir peserta didik saja, tetapi pada keterlibatan semua 
peserta didik pada proses belajar.
Keterlibatan peserta didik ini juga menunjukkan bahwa guru 
berhasil menghargai semua peserta didik sebagai bagian dari 
kelas yang memiliki hak untuk terlibat aktif. Sebaliknya, jika 
guru hanya memperhatikan dan melibatkan sebagian peserta 
didik saja (misalnya peserta didik yang pintar) maka guru 
telah melanggar hak peserta didik dan bertindak diskriminatif. 
Tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai inti yang dipelajari 
pada modul pendidikan karakter ini.

4
MEMBANGUN 

SUASANA 
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• Jadilah Teladan

Materi ini berkenaan dengan nilai. Keberhasilan 
pembelajaran materi ini terletak pada sejauh mana nilai 
ini diterapkan dalam kehidupan. Guru adalah orang yang 
paling pertama menerapkan nilai-nilai ini sehingga peserta 
didik dapat melihat contoh konkret.
Pembelajaran ini akan sia-sia manakala apa yang diajarkan 
guru bertentangan dengan apa yang diperlihatkan pada 
peserta didik. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi 
guru untuk memberi keteladanan dan contoh terbaik atas 
penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap materi 
yang diajarkan.

xxiv

Di dalam buku modul Pendidikan Karakter ini aspek 
evaluasi adalah aspek yang juga dianggap penting dari 
seluruh proses pembelajaran modul. Beberapa poin 
penting tentang proses evaluasi dalam modul ini terangkum 
sebagaimana berikut;

a. Menguji wawasan dan sikap (kognisi dan afeksi)

• Pada setiap materi disediakan lembar evaluasi yang 
mendorong anak untuk menuangkan apa yang 
sudah mereka dapatkan dari pelajaran yang telah 
disampaikan. 

• Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam lembar 
evaluasi hendaknya dapat mengakomodir muatan 
wawasan (kognisi) dan sekaligus diarahkan untuk 
mengetahui sikap mereka terhadap nilai-nilai yang 
telah diajarkan.

b. Penugasan

Hendaknya beberapa materi pada pembelajaran diakhiri 
dengan penugasan yang mendorong peserta didik 
untuk membuat kegiatan sederhana dalam rangka 

5
MELAKUKAN 

EVALUSI



xxv

mengujicobakan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bisa berupa penelitian 
sederhana, pengamatan, pengumpulan kliping, dan lain 
sebagainya.

c. Skala Sikap

Meskipun pada lembar evaluasi ada pertanyaan yang 
mengarah pada skala sikap, namun guru bisa melakukan 
modifikasi dengan membuat secara khusus lembar evaluasi 
yang lebih spesifik mengarah pada pengukuran skala sikap. 
Dari lembar evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui 
sejauh mana peserta didik sudah menginternalisasi nilai 
yang mereka dapat dari proses pembelajaran.

d. Refleksi
Guru juga dapat mendorong peserta didik melakukan refleksi 
tentang apa yang sudah mereka pahami dalam bentuk 
tulisan esai atau catatan harian. Dari proses tersebut, guru 
dapat menangkap sejauh mana peserta didik memahami 
materi yang telah mereka dapatkan. Tugas penulisan ini 
dapat diberikan sebagai pengganti ujian tengah semester 
atau ujian akhir semester.



1

Ringkasan Materi

IslAm mengajarkan sikap 
toleran dalam kehidupan, 

terutama dalam kehidupan 
beragama. Toleransi 

terejawantahkan 
dalam bentuk pikiran, 

sikap, dan perilaku yang 
ditujukan untuk merajut 

persaudaraan dan harmoni 
di dalam tubuh satu umat 

beragama, dan antar umat 
beragama.

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat 

memahami makna toleransi 

dalam kehidupan beragama 

yang beragam.

2. Peserta didik dapat memahami 

bahwa toleransi adalah modal 

utama dalam menciptakan 

kehidupan yang rukun dan 

damai.

3. Peserta didik mampu 

membiasakan hidup toleran 

terhadap berbagai perbedaan; 

suku, kelompok, dan agama.

T o l e r a n s i
BAB 1



Suatu saat, siswa-siswa kelas 1 SMA Cikamari memadati bus saat akan 
berangkat bertamasya menuju pantai Pameungpeuk. Guru mereka, 
Pak Deden berharap para murid lebih kompak dan bersatu sebagai 
sebuah kelompok. Sayangnya, kesatuan bukanlah hal yang mereka 

alami. Bahkan sebelum mereka masuk jalan tol, Winda, Dudung, Tono, dan 
Berta memulai perjalanan tersebut dengan berdebat soal musik yang akan 
dimainkan di tape recorder dekat supir.

Berta ingin lagu rohani Brery Pesotiga, tetapi Dudung lebih suka musik 
nasyid al-Jidar.Tono meminta agar lagu poprock ala Republik Dusta 
yang dimainkan. Sedangkan Winda ingin lagu-lagu perjuangan yang 
diperdengarkan. Karena perdebatan di antara mereka, akhirnya sang supir 
memilih untuk menyetel lagu klasik Pancaran Sinar Pertamax (PSP).

Situasi semakin memburuk ketika mereka beristirahat saat maghrib. Dudung 
menyarankan agar mereka shalat bersama sebelum makan. Tono mengeluh 
bahwa dia lapar. Namun akhirnya Tono memilih untuk shalat magrib dulu.

Begitu mereka berkumpul di dalam mushalla, Made mulai bernyanyi nyaring 
dengan nada tinggi. Dudung lalu berkata bahwa mungkin sebaiknya tur ini 
menjadi sebuah tur untuk Muslim saja. Dan tamasya pun menjadi kurang 
menyenangkan.

Saat itulah Pak Deden memanggil semua murid untuk berbicara.

2
Setelah mencermati cerita di atas, masalah apa yang 

menyebabkan tamasya jadi gak asyik lagi?

Gali Ide

BERTAMASYA 
JADI GAK ASYIK



Toleran berarti menenggang perbedaan, menegakkan 

kesetaraan tanpa terkotak-kotak oleh mayoritas dan 

minoritas. Toleransi tertanam dari pikiran, tercermin dalam 

sikap, dan mengejawantah dalam perilaku.

Toleransi merupakan modal utama untuk menciptakan kerukunan dan 

keadilan dalam kehidupan di dunia ini. Kita semua memahami bahwa 

realitas kehidupan sangat beragam. Karakter toleran adalah kesediaan 

untuk menerima dan menghargai realitas yang majemuk tersebut.

3

1Toleran dalam pikiran 
adalah berpikir positif 
(husn al-zhan) terhadap 

perbedaan (agama, etnik, 
kultur). Dalam al-Quran surat 
al-Hujurat [49]: 13, Allah 
menegaskan,

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)

Inti Pelajaran
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2 Toleran dalam sikap adalah berprasangka baik 
terhadap siapapun yang bukan bagian dari kita 

atau siapapun di luar diri kita.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

 (Q.S. al-Hujurat [49]: 12)

Inti Pelajaran



3.Toleran dalam perilaku adalah bertindak adil 
terhadap siapa pun tanpa kebencian.

5

“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.” (Q.S. al-Maidah [5]:8)

Inti Pelajaran
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Agama Islam merupakan agama cinta damai, sesuai akar katanya, 
“salam”. Oleh karenanya, Islam sangat menghargai dan mengakui 
realitas kemajemukan seperti suku,  golongan, dan agama. Faham 
ini diistilahkan dengan pluralisme. Pada konteks pluralisme agama, 
penghargaan dan pengakuan terhadap pluralitas agama tidak serta 

merta menyamakan antara satu agama dengan agama lainnya. 
Pluralisme agama justru menegaskan bahwa tiap agama memiliki 

perbedaannya masing-masing, dan perbedaan ini harus dapat 
diterima sebagai sebuah realitas dalam kehidupan.

Toleransi dan Pluralisme Agama

Inti Pelajaran
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“…Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, 
Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” 

(Q.S. al-Maidah [5]:48)

Isyarat-isyarat tentang pluralisme agama sangat banyak 

ditemukan dalam al-Quran, antara lain firman Allah 

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Q.S. al-Kafirun 

[109]:6). Pluralisme agama merupakan perwujudan dari 

kehendak Allah Swt agar manusia berlomba-lomba dalam 

kebajikan. Dia tidak menginginkan hanya ada satu agama 

walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk 

melakukan hal itu bila Dia menghendaki. Secara tegas Allah 

berfirman:

Inti Pelajaran
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“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, 
tentulah beriman semua orang yang di 
muka bumi seluruhnya. Maka Apakah 
kamu (hendak) memaksa manusia 
supaya mereka menjadi orang-orang 
yang beriman semuanya? Dan tidak ada 
seorangpun akan beriman kecuali dengan 
izin Allah; dan Allah menimpakan 
kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 
mempergunakan akalnya.” 
(Q.S. Yunus [10]: 99)

Bukan hanya mengakui perbedaan dan pluralitas agama, 
lebih jauh al-Quran mengakui keberadaan golongan-

golongan non-agama. Allah berfirman:

Setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui 
keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi 
juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan guna 
tercapainya kerukunan dalam kehidupan beragama.

Untuk melembagakan penghormatan terhadap pluralisme 
dibutuhkan adanya toleransi antarsesama umat beragama.

Inti Pelajaran



1. Mengakui hak orang lain

Kita sebagai seorang yang bermartabat sudah 
selayaknya mengakui hak orang lain dan hal 
tersebut mesti kita hormati.

2. Menghormati keyakinan orang lain

Dalam masalah keyakinan, selama orang tersebut 
tidak menyinggung atau mengganggu terhadap 
keyakinan kita, maka kita pun harus menghormati 
keyakinan mereka.

3. Agree in disagreement (sepakat dalam perbedaan)

Sepakat adalah bentuk persetujuan terhadap segala 
perbedaan yang ada.

4. Saling mengerti

Ini merupakan salah satu unsur toleransi yang 
paling penting, sebab dengan tidak adanya saling 
pengertian tentu toleransi tidak akan terwujud.

5. Kesadaran dan kejujuran

Kesadaran dan kejujuran tentang siapa dirinya 
dan pemahaman terhadap diri orang lain akan 
menyebabkan tumbuhnya toleransi.

Memelihara Toleransi Antara 
Sesama Manusia:

9
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Menghargai agama-agama lain penting untuk 
dilakukan. Hal itu dapat menciptakan 
kerukunan dan harmoni dalam hubungan sosial-
kemasyarakatan. Di bawah ini adalah salah satu 
contoh menghargai agama-agama lain sebagai 
berikut:

Menghargai Perbedaan A
gama

Pengayaan
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• “Buka Bersama di Warung Nasi Peduli 
Kasih”

Berpuasa di Bulan Ramadhan adalah ibadah tahunan 
umat Islam di manapun mereka berada. Berbuka pada 
saat magrib adalah saat yang dinanti-nanti. Di 
kota Solo, tepatnya di Manahan, sebuah Gereja 
Kristen Jawa mendirikan depot “Warung Nasi Peduli 
Kasih”. Warung ini menjual satu porsi berbuka 
hanya dengan harga Rp. 500,- bagi siapa saja yang 
ingin ber-ifthâr (berbuka puasa).



• “Lebaran dan Halal bi Halal: Oase 
Kebersamaan”

Lebaran adalah perayaan menyambut kemenangan 
setelah berpuasa di Bulan Ramadhan. 
Berlebaran adalah tradisi merayakan hari 
kemenangan dengan berkumpul bersama 
keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, 
berlebaran dirayakan dengan tradisi halal bi 
halal. Tujuannya adalah menguatkan kembali 
silaturahim antara sesama anggota keluarga, 
teman, dan kerabat dekat.
Lebaran dengan berkumpul bersama keluarga, 
bukan hanya dilakukan oleh masyarakat 
muslim, namun mereka yang non-muslim juga 
turut merayakan tradisi lebaran ini dengan 
melakukan mudik dan ikut bersilaturahim. 
Perayaan lebaran di negeri ini dilakukan oleh 
semua 

11
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1. Jelaskan mengapa kita wajib bersikap toleran 
terhadap perbedaan agama yang ada di dunia 
ini?

2. Jelaskan bagaimana sikap toleransi dapat 
menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam 
hidup!

Penugasan

Tugas individu:

Tontonlah salah satu sinetron di televisi, 
kemudian perhatikan karakter para pemainnya. 
Menurut kamu adakah pemain yang karakternya 
menjurus kepada sikap intoleran terhadap 
sesama. Ceritakan apa akibat yang ditimbulkan 
dari karakter buruk tersebut! 

(judul sinetron bisa ditentukan oleh guru)

12
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BAB 2
HAK BERAGAMA

                     Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik mamahami bahwa setiap manusia memliki hak untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya masing-masing.

2. Peserta didik memahami bahwa ajaran Islam memegang teguh prinsip ”tidak ada paksaan dalam beragama”.
3. Peserta didik tidak melakukan pemaksaan ataupun ancaman terhadap kelompok agama/keagamaan lain karena beda pilihan. 

Ringkasan Materi

Islam memegang prinsip 

”Tidak ada paksaan 

dalam beragama”, 

Islam menjamin 

dan melindungi hak 

orang lain untuk 

memilih agama dan 

keyakinannya.
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Munculnya berbagai aksi kekerasan, khususnya yang 
mengatasnamakan agama, suku, dan kelompok 
tertentu, menimbulkan berbagai pandangan seakan-
akan kehidupan beragama di Indonesia sudah berada 

dalam kondisi kritis karena memudarnya rasa toleransi terhadap 
kemajemukan. Konflik intra dan antar agama tidak henti-hentinya 
mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga korban 
pun terus berjatuhan. Ironisnya, tokoh agama dan tokoh masyarakat 
yang diharapkan menjadi peredam terjadinya aksi kekerasan, belum 
mampu berbuat banyak.

Tanpa bermaksud mencari siapa yang benar dan siapa yang salah 
sehingga kasus kekerasan datang bertubi-tubi di tengah-tengah 
masyarakat, kita semua sepakat bahwa kekerasan tidak boleh 
dijadikan instrument untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik 
persoalan sosial, hukum, maupun keagamaan, karena penyelesaian 
melalui kekerasan sudah dapat dipastikan akan memunculkan 
permasalahan baru yang tidak kalah kompleksnya.

Mengapa masyarakat kita mudah terpancing melakukan kekerasan 
dengan alasan agama?  Apakah sikap toleransi dan tenggang rasa 
antar umat beragama sudah hilang dari kehidupan kita?

ilust
rasi

Gali Ide



Inti Pelajaran

Agama merupakan pilihan 
yang paling penting 
dan mendasar dalam 

kehidupan manusia. Setiap orang 
memiliki kebebasan untuk memilih 
agama yang diyakininya.  Apabila 
seseorang telah menentukan 
pilihan suatu agama, maka kita 
harus dapat menghormatinya. 
Orang lain tidak memiliki 
kewenangan untuk memaksakan 
agama atau keyakinan kepada 
orang di luar dirinya, termasuk 
terhadap diri kita. Setiap pilihan 
yang telah ditentukan akan 
menjadi tanggungjawab dirinya 
sendiri. Orang tua, teman, guru, 
atau orang-orang di sekeliling 
kita tak bisa membantu dalam 
mempertanggungjawabkan setiap 
pilihan kita.

Kita harus memiliki kesadaran bahwa agama atau keyakinan itu sulit 
untuk dipaksakan. Seseorang akan menjadi pemeluk agama yang 
baik apabila didasari oleh keyakinan yang tumbuh dari kesadaran diri 
pribadi. Keyakinan itu akan tumbuh apabila diimbangi oleh adanya 
pengetahuan dan pembuktian. Kesadaran memilih Islam sebagai 
agama harus diimbangi oleh kemampuan menjawab pertanyaan 
”Mengapa kita memilih Islam sebagai agama kita?”

Bagimu 
Agamamu, 

Bagiku 
Agamaku

15
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Semangat untuk menghargai agama lain dan memberi kesempatan 
orang lain mengamalkan agama sesuai keyakinannya merupakan 
bagian dari ajaran dan tuntunan al-Quran, karena memeluk agama 
bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, sebagaimana terdapat 
dalam surat Al-Kafirun, [109]: 1-6 ;

Artinya :” Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (Q.S. Al-Kafirun, [109]: 1-6)

Inti Pelajaran



Rasulullah tidak 
langsung menjawab. 

Beliau menunggu 
wahyu dari Allah, 

dan  turunlah 
jawabann ya

“Tidak ada 
paksaan dalam 

beragama”.  
17

Beberapa Penduduk Madinah ingin  
 anak-anak mereka yang sudah  

beragama Yahudi dan Nasrani itu  agar 
masuk dan memeluk  agama baru, Islam.  

memaksa

“Bagaimana 
pendapatmu ya 

Rasulallah, bila kami 
memaksa anak-anak 
kami untuk mengikuti 

jalanmu?” 

Aku 
Yahud i

Ahlan Wa 
sahlan ya 
Rasulullah

Aku 
Nasrani

Pada saat 
Rasulullah  

memasuki kota 
Madinah, banyak 

penduduk 
setempat, kaum  

Anshar menyambut  
datangnya  agama  

baru Islam

Selamat
datang

i
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18

Dalam kehidupan sehari-hari kita 
menyaksikan terdapat agama yang berbeda-beda. 

Perbedaan agama merupakan fenomena yang mesti 
disikapi dengan sikap toleran dan tenggang rasa. 

Toleransi dalam beragama berarti mengakui adanya 
perbedaan dalam beragama. Lebih dari itu penerimaan 

terhadap orang-orang yang berbeda agama adalah 
bagian dari toleransi beragama.

Hal ini mesti disadari karena keragaman agama adalah 
realitas kehidupan yang mustahil untuk dipungkiri. 

Allah SWT dalam firman-Nya telah menjamin 
keberadaan keragaman ini sebagai sebuah fakta dan 

realitas dalam kehidupan. 

Keragaman Agama       
    merupakan Realita
         dalam Kehidupan

Inti Pelajaran



Dalam banyak ayat Al-Qur’an,  
Allah swt memberikan informasi 
yang jelas bahwa keragaman 
merupakan keniscayaan. 
Keragaman bisa terjadi dalam 
keyakinan, budaya,pemikiran, adat 
istiadat, ras, suku,  warna kulit dan 
sebagainya. Q.S. Al-Hujurat ayat 13 
menjelaskan pada kita tentang hal 
ini.

Artinya:”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 di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat, [49]: 13)

“Dan Jikalau Tuhanmu 
menghendaki, tentulah beriman 
semua orang yang di muka bumi 

seluruhnya. Maka Apakah kamu 
(hendak) memaksa manusia supaya 

mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya? Dan tidak ada seorangpun 

akan beriman kecuali dengan izin Allah; 
dan Allah menimpakan kemurkaan 

kepada orang-orang yang tidak 
mempergunakan akalnya. 

(Q.S. Yunus, [10]: 99-100)”

19
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Beragama Hak Setiap Orang
Beragama adalah pilihan yang sangat individual. Hak memilih atau 
menentukan agama diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Oleh 

karenanya manusia dipersilahkan secara bebas untuk  memilih 
agama.  Adanya  keragaman merupakan  konsekuensi dari pilihan 

itu. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kahfi [18]: 29 sebagai berikut ;

Sebagai seorang muslim, perlu ditanamkan dalam diri kita kesadaran 
bahwa keragaman dalam beragama merupakan fakta sosial yang tak 
mungkin ditolak. Sikap terbaik seorang muslim dalam menghadapi 
keragaman agama adalah menjalin hubungan yang baik dan harmonis 
dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Marilah kita 

berlomba-lomba dalam kebaikan !

Artinya :” Dan katakanlah: “Kebenaran 

itu datangnya dari Tuhanmu; maka 

barangsiapa yang ingin (beriman) 
hendaklah ia beriman, dan barangsiapa 

yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. 
Sesungguhnya Kami telah sediakan 

bagi orang-orang zalim itu neraka, yang 

gejolaknya mengepung mereka. Dan jika 

mereka meminta minum, niscaya mereka 

akan diberi minum dengan air seperti besi 

yang mendidih yang menghanguskan muka. 

Itulah minuman yang paling buruk dan 

tempat istirahat yang paling jelek.” 

(Q.S. Al-Kahfi, [18]: 29)
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Pengayaan

1. Menjadi Muslim yang 
Bermanfaat

Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi alam semesta. 

Hal ini sulit terwujud apabila kaum Muslim tidak dapat 

menerjemahkan keislamannya dalam kehidupan nyata. Karena 

Nabi Muhammad saw berpesan, sebaik-baik manusia adalah yang 

dapat memberi manfaat bagi sesamanya. 

Lalu apa yang sudah kita berikan 

bagi kebaikan masyarakat 

di sekitar kita?

21

2. Menjadi Muslim yang
   Humanis
Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tentu lebih indah 
dalam kehidupan kita. Belajar menghargai harkat dan martabat 
orang lain tentu sangat baik dan bermanfaat. Sepatutnya kita 
menjauhi sikap-sikap radikal yang menonjolkan kekerasan 
dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dengan memahami seluk 
beluk agama secara terbuka dan kontekstual, maka akan 
menjauhkan kita dari pandangan sempit dan tertutup.
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3. Jihad bukan teror
Jihad adalah kewajiban setiap muslim sebab diperintahkan oleh 

agama. Namun perlu kehati-hatian dalam memahami maknanya 

agar tidak terjerumus pada perbuatan teror. Jihad adalah tindakan 

perbaikan atau ishlah yang bertujuan menegakkan agama dan 

membela kaum tertindas.  Sedangkan teror adalah tindakan merusak 

yang bertujuan menghancurkan dan menimbulkan kekacauan. Bom 

bunuh diri yang merusak tempat-tempat peribadatan, seperti masjid 

dan gereja, merupakan contoh tindakan terror.

Pengayaan



4. Belajar Mematuhi Norma
Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan melahirkan norma-

norma. Norma itu terkait dengan beberapa instrumen hak-hak asasi 

manusia internasional, yaitu Universal Declaration Of Human Rights 

(UDHR, 1948), International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR, 1966), European Convention for the Protection of Human 

Right and Fundamental Freedom (1950), Cairo Declaration on 

Human Rights in Islam (1990). Norma-norma ini mencakup :

• Kebebasan internal untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan 

agama atau kepercayaannya;

• Kebebasan eksternal untuk menjalankan agama dan 

kepercayaannya dalam bentuk ajaran, praktik, ibadah dan ketaatan 

dalam wilayah pribadi maupun publik;

• Tanpa paksaan dalam memilih agama dan kepercayaan;

• Tanpa diskriminasi dalam beragama dan kepercayaan;

• Kebebasan orang tua/wali untuk memastikan pendidikan agama/

moral kepada anak-anaknya;

• Kebebasan untuk berkumpul berdasarkan kelompok keagamaan 

dan memperoleh status hukum;

• Pembatasan atas kebebasan beragama demi kepentingan publik;

• Kebebasan beragama merupakan hak yang tidak bisa dikurangi 

karena alasan apapun.
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1. Jelaskan semangat penghargaan 
terhadap pilihan beragama 
menurut Q.S. Al-Kafirun !

2. Mengapa memeluk agama 
atau kepercayaan tidak bisa 
dipaksakan ?

3. Tunjukkan contoh perbuatan 
yang memaksakan suatu agama 
atau kepercayaan !

24
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BAB 3
HAK MENJALANKAN 

PRAKTIK  KEAGAMAAN

Ringkasan Materi

Setiap umat beragama berhak 
menjalankan agama dan 
kepercayaannya dalam 
bentuk ajaran, praktik, 

ibadah, dan ketaatan sesuai 
dengan ajaran agamanya.

Tujuan Pembelajaran :
•	 Peserta didik dapat memahami adanya 

perbedaan dalam menjalankan praktek 
keagamaan setiap pemeluk agama.

•	 Peserta didik mampu menerapkan dan 
membiasakan perilaku toleran terhadap 
pemeluk agama lain dalam praktik 
kehidupan sehari-hari.



Kebhinnekaan di Tanah Air kembali dinodai. Kekerasan atas 
nama agama kembali terjadi. Menjelang pergantian tahun, 
Kamis, 29 Desember sekitar pukul 9.15, pesantren milik warga 
Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, dibakar massa.

Meski tidak menimbulkan korban, aksi ini menghanguskan tiga rumah, 
dan satu musalla. Saat ini, sejumlah warga Syiah sudah diungsikan, 
termasuk ratusan santri yang berasal dari kalangan tidak mampu. 
“Mereka sudah dikembalikan ke rumah masing-masing,” katanya.
Penodaan terhadap kebebasan beragama itu memicu kecaman 
dari berbagai kalangan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud 
MD, sangat prihatin atas terjadinya insiden tersebut.Tokoh asal 
Madura ini berharap aparat bertindak tegas atas kejadian tersebut. 
“Tindakan intoleran seperti di Sampang tidak boleh dibiarkan begitu 
saja. Pasalnya, berdirinya negera ini untuk melindungi perbedaan-
perbedaan,” kata Mahfud usai menjadi pembicara Halaqah Dan 
Bahtsul Masail Kiai Muda di Pondok Pesantren 
Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Kamis (29/12).

26

Gali Ide



(disarikan dari: “Pesantren Syiah Madura Dibakar, 
Kebhinekaan Dinodai”, IRIB Indonesia/vivanews/
KBR68H/PH, http://indonesian.irib.ir/fokus/-/
asset_publisher/v5Xe/content/pesantren-syiah-

madura-dibakar-kebhinekaan-dinodai)

Beberapa hal yang bisa direnungkan dari peristiwa di atas:
1. Bagaimana pendapatmu jika tempat ibadah yang selama ini kamu 

gunakan dibakar dan dirusak oleh massa?
2. Bagaimana pandanganmu terhadap beberapa perda, kebijakan 

dan tindakan diskriminatif pihak berwajib yang berisi pelarangan 
pendirian tempat ibadah bagi agama tertentu?
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Soal perbedaan berkeyakinan, Mahfud menjelaskan, hal itu 
selayaknya diselesaikan secara hukum. Pasalnya, MK sudah 
menyatakan bahwa UU No 1 Tahun 1960 tentang penodaan 
agama adalah undang-undang yang benar. Sehingga, perbedaan 
berkeyakinan tidak boleh diadili secara sendiri-sendiri. “Jadi jika ada 
perbedaan keyakinan harus diselesaikan secara hukum, tidak boleh 
tindakan sendiri-sendiri. Termasuk konflik antara Sunni dan Syiah,” 
katanya.

Sementara itu, tokoh agama dan mantan Ketua PP Muhamadiyah, 
Ahmad Syafii Maarif mengutuk pelaku kekerasan atas nama agama. 
“Apa pun tindakannya, ini tidak benar,” Menurut dia, saat ini 
umat Islam telah tertular budaya kalap yang tidak bisa menerima 
perbedaan. “Mereka pendek akal, makanya mereka (menyelesaikan 
masalah) dengan kekerasan.”

Tak cuma pada Syiah, kejadian pengusiran terhadap aliran yang 
sepaham juga kerap terjadi. Contoh saja, kejadian Ahmadiyah 
beberapa waktu lalu. Kondisi ini diperparah oleh lambannya 
penegakan hukum. Bila setiap pelaku kekerasan tidak diproses, 
pastinya dengan mudah orang bisa mengulangi lagi.

Gali Ide
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1. Hak Menjalankan Agama

Artinya : ”Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi 
menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? 
Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa 
takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat 

siksa yang berat.” (Q.S. Albaqarah [2]: 114)

Sesungguhnya semua 
umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan 

agama dan kepercayaannya dalam bentuk ajaran, praktik, ibadah 
sesuai dengan ketentuan agamanya.

Hak menjalankan agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 29 Ayat 2. Oleh karena itu umat beragama secara 

individu maupun kolektif dapat melaksanakan agamanya 
tanpa rasa takut dan terancam. Berdasarkan amanat UUD 1945 

tersebut, Negara wajib menjadi penjamin dan pelindung atas 
kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan setiap warga 

negara.

Lebih dari itu, aL-Quran juga memberikan jaminan menjalankan 
agama sebagaimana tercantum dalam Surat al-Baqarah [2]: 114 

sebagai berikut;

Inti Pelajaran



Dalam Sirah Nabawi, kita menemukan fakta historis adanya 
jaminan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw, 
terhadap pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. 
Ibn Ishaq berkata: Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu 

utusan dari kalangan Nasrani Najran yang berjumlah 60 orang. 14 orang 
di antaranya adalah para pemuka dan para pemimpin agama dengan 
memakai baju kebesaran (tsiyab al-hibarat), jubah, dan gaun pelindung 
(ardiyah). Lalu mereka masuk ke dalam masjid Nabawi di saat Rasulullah 
dan beberapa sahabat melaksanakan shalat Ashar. Setelah selesai shalat 
Ashar, sebagian sahabat yang melihat mereka berkata: ”Kami belum 
pernah melihat utusan yang seperti ini sebelumnya”. 

Secara kebetulan, pada saat itu telah datang pula waktunya beribadah 
bagi mereka, lalu mereka berdiri hendak melaksanakan ibadah di masjid 
Rasulullah saw, dan Rasul pun bersabda: ”Biarkan mereka beribadah, lalu 
merekapun beribadah menurut keyakinan mereka dengan menghadap ke 
sebelah timur. (Riwayat Ibn Ishaq ini dari Muhammad bin Ja’far bin Zubair. 
Dikutip dalam kitab tafsir karya Ibn Katsir, Juz. 2, Bab 62, hlm. 50. Selain 
Ibn Katsir, riwayat ini juga disebutkan dalam Tafsir al-Thabari, Juz. 6, Bab 
6, hlm. 152. Selain 2 kitab termasyhur ini, riwayat ini juga disebutkan dalam 
Kitab Tafsir al-Baghawi, Tafsir Ibn Abi Su’ud, Tafsir al-Naisaburi, Tafsir al-
Khazin, dan Sirah Ibn Hisyam, Bab Ruasa Najran wa Islamu Ahadihim, Juz. 
1, hlm. 574 )
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Setiap umat beragama berhak mendirikan tempat ibadah yang 
digunakan untuk menyembah Tuhan sesuai tata cara yang 

ditentukan. Untuk tetap dapat menjaga kerukunan dan rasa 
toleransi diperlukan adanya kesadaran bersama antar pemeluk 
agama. Perlunya mematuhi aturan bersama dalam pendirian 
tempat ibadah. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban 
untuk mengatur dan melindungi setiap umat beragama. Salah 

satu bentuk perlindungan itu ialah dengan  memberikan hak bagi 
pemeluk agama untuk mendirikan tempat ibadah.

2.Hak Mendirikan 
Tempat Ibadah

”(yaitu) orang-orang yang telah diusir 

dari kampung halaman mereka tanpa 

alasan yang benar, kecuali karena 

mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah 

Allah”. Dan sekiranya Allah tiada 

menolak (keganasan) sebagian manusia 

dengan sebagian yang lain, tentulah 

telah dirobohkan biara-biara Nasrani, 

gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang 

Yahudi dan masjid-masjid, yang di 

dalamnya banyak disebut nama Allah. 

Sesungguhnya Allah pasti menolong 

orang yang menolong (agama) -Nya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kuat lagi Maha Perkasa.” 

(Q.S. al-Hajj [22]: 40)
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Dalam kehidupan beragama di Indonesia, di setiap kali terjadi 
keributan terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, 
setiap kali itu pula Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri 

(Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung) terkait 
pembangunan rumah ibadah akan disinggung-singgung. Tapi tidak 
banyak yang tahu dan memahami apa yang sebenarnya terkandung 

di dalamnya. Lebih parah lagi, tidak semua yang “ribut-ribut” itu 
pernah melihat dan membaca isi surat keputusan tersebut.

Mari kita coba menelaah dan memahami isi SKB 3 Menteri tersebut 
dengan logika. Secara umum isi SKB 3 Menteri tersebut menyebut 

bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun 
sebuah rumah ibadah (bagi agama apa pun yang diakui secara 

resmi di Indonesia) terdapat 4 (empat), namun hanya 2 (dua) yang 
merupakan butir terpenting, yaitu butir 1 dan 2:

Pengayaan
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1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah 
ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang 
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat 
batas wilayah. 

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam 
puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. 

3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota. 

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat 
Beragama) Kabupaten/Kota. 

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi namun poin 2 (dukungan 

masyarakat) belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mem-fasilitasi tersedianya 

lokasi pembangunan rumah ibadah.



32

Evaluasi

1. Siapa yang bertanggung menjamin dan 
melindungi kebebasan menjalankan praktik 
agama?

2. Apa pendapatmu jika ada temanmu yang 
berlainan agama berkunjung ke tempat 
ibadah mu?

3. Mengapa kita dilarang merusak tempat 
ibadah?

4. Bagaimana sikapmu jika di lingkunganmu 
terdapat tempat ibadah agama lain yang 
dirusak?



1

BAB 4
DAKWAH : MENGAJAK 

TANPA MEMAKSA

Ringkasan Materi
Tidak ada paksaan dalam agama, 

karena agama merupakan 
keyakinan yang sepatutnya diterima 
dengan ketulusan dan keikhlasan, 

bukan dengan paksaan. Dakwah 
adalah ajakan yang tujuannya 

dapat tercapai hanya dengan 
persetujuan tanpa paksaan dari 

objek dakwah.

Tujuan Pembelajaran :

•	 Peserta didik dapat memahami sejarah 

dakwah Rasulullah SAW periode 

Mekah serta mendeskripsikan substansi 

dan strategi dakwah Rasulullah SAW 

periode Makah.

•	 Peserta didik dapat memahami bahwa 

strategi dakwah Rasulullah tidak pernah 

menggunakan pemaksaan dan cara-cara 

kekerasan.

•	 Peserta didik dapat menerapkan 

interaksi sosial yang jauh dari praktek-

praktek pemaksaan dan kekerasan.
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Alkisah, suatu waktu Nabi secara rutin memberi makan dengan 

cara menyuapi seorang pengemis tua tunanetra beragama Yahudi. 

Orang ini tidak menyadari bahwa yang menyuapi dirinya adalah 

seorang Nabi yang selalu diejek, dicaci maki, dan dibencinya. 

Bahkan saat Nabi menyuapinya, sang pengemis ini selalu bercerita 

ketidaksukaannya terhadap Muhammad. Tetapi Nabi dengan 

sabar mendengar celotehan yang menghina itu. Nabi tidak ambil 

pusing. Beliau tetap memberinya makan, menyuapi dengan penuh 

kesabaran. Hingga akhirnya Nabi wafat.

Beberapa hari setelah itu tidak ada yang menyuapinya. Lalu Sahabat 

Abu Bakar mengganti tugas Nabi menyuapi pengemis tua tersebut. 

Serta-merta pengemis tua tunanetra ini kaget karena merasa 

“sentuhan” suapannya berbeda. Kemudian terjadi dialog kurang lebih 

seperti ini, “Siapa engkau, hai orang yang menyuapiku?” “Aku Abu 
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Bakar,” jawab Sahabat. Lantas pengemis tua tunanetra 
itu berkata, “Selama ini aku disuapi oleh orang yang 

sangat lembut dan sabar.”

Abu Bakar berkata bahwa orang yang menyuapinya 
selama ini sebenarnya adalah Muhammad Rasulullah 
dan kini telah wafat. Sontak pengemis tua tunanetra 
itu kaget bukan kepalang. Rupanya orang yang sering 

dihujat dan dihinanya adalah Nabi Muhammad itu 
sendiri. Ia sedih dan sangat menyesal. Tidak menyangka 

orang yang menyuapinya dengan lembut adalah 
Muhammad Rasulullah yang telah lama dibencinya. Ia 
terperangah karena curhat dan caci makinya terhadap 
Muhammad malah didengar langsung sang Nabi yang 

tanpa sedikit pun menunjukkan ketersinggungan, apalagi 
marah. Bahkan Nabi dengan sabar dan lembut tetap 

menyuapinya. Dengan berlinang air mata, si pengemis 
tua tunanetra itu minta maaf dan langsung berikrar 

mengikuti agama Muhammad.
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Metode Dakwah 
Nabi Muhammad Saw.

Ayat di atas menyebutkan tiga cara menyeru kepada jalan Allah,  yaitu 
dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan berdebat dengan cara yang 
baik. Metode-metode inilah yang akan kita bahas.

Metode Hikmah

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan 
berdebatlah dengan cara yang baik”(Q.S. al- Nahl [16]: 125).

Sebagai metode dakwah, hikmah berarti bijaksana, akal budi 
yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik 

perhatian orang untuk mendalami agama dan menuju pada 
Tuhan. Dengan hikmah, seseorang dituntut untuk menjadi 

pribadi mulia, berkarakter, dan mampu menjadi panutan bagi 
umatnya. Cerita di atas adalah salah satu bentuk hikmah yang 

ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di tengah 
masyarakatnya. Cerminan perbuatan Rasulullah yang sangat 
mulia telah menyihir seseorang untuk memeluk Islam tanpa 

dengan paksaan dan keterpaksaan.
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Dalam dunia dakwah, metode hikmah memiliki peran yang sangat 
penting bagi kesuksesan seorang dai. Kemampuan dan ketepatan 
da’i dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah 
dengan kondisi umum orang yang didakwahi (mad’u) adalah bagian 
dari hikmah. Seorang da’i juga harus mampu menjelaskan doktrin-
doktrin Islam secara kontekstual sesuai dengan argumentasi logis dan 

menggunakan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, hikmah 
merupakan metode yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan 

praktis dalam berdakwah. Dalam menghadapi mad’u yang beragam 
tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar belakang budaya, para da’i 
memerlukan hikmah, sehingga ajaran Islam mampu memasuki ruang 
hati para mad’u dengan tepat. 
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Bagian dari hikmah dalam dakwah:

•	 Kemampuan da’i menempatkan diri kapan harus berbicara dan 
kapan harus memilih diam.

•	 Kepiawaian da’i mencari titik temu dalam keragaman dan 
perbedaan.

•	 Kemampuan da’i untuk bersikap objektif terhadap umat lain, 
berbuat baik dan bekerja sama dalam hal-hal yang dibenarkan 
agama tanpa mengorbankan keyakinannya sendiri.

•	 Kepiawaian da’i dalam memilih kata, mengolah kalimat dan 
menyajikannya dalam kemasan yang menarik, lugas dan tegas.

•	 Kemampuan da’i bukan sekadar menyampaikan ajaran agama, 
tetapi juga mengamalkan apa yang diucapkannya, dan menjadi 
teladan di tengah-tengah umatnya.

Inti Pelajaran



Metode 
Mau’izhah Hasanah

Mau’izhah hasanah berarti ungkapan yang mengandung unsur 
nasehat, bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, 
berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasiat) yang 
bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan 
keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih 
sayang, menyentuh perasaan dengan penuh kelembutan, 
tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, 
dan kelemah-lembutan dalam menasehati seringkali dapat 
meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. 
Cara-cara ini lebih mudah melahirkan kebaikan daripada dengan 
larangan dan ancaman.
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Metode Dialog 
(Mujâdalah bi al-lati hiya ahsan)
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Berdialog adalah tukar 
pendapat yang dilakukan oleh 

dua pihak secara sinergis, yang 
tidak melahirkan permusuhan 

dengan tujuan agar lawan 
menerima pendapat yang 

diajukan dengan memberikan 
argumentasi dan bukti 

yang kuat. Dialog yang baik 
menghendaki kedua belah 
pihak saling menghormati 

dan menghargai pandangan 

masing-masing, dan terbuka untuk menerima kebenaran dan kebaikan satu 
sama lain. Carilah kelemahan argumentasi lawan dialog, bukan kelemahan 
pribadinya. Jika yang diserang adalah kelemahan pribadi, maka mujadalah 
sudah bergeser menjadi debat kusir yang cenderung mencari kemenangan 

daripada menemukan kebenaran.
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Metode Dialog 
(Mujâdalah bi al-lati hiya ahsan)
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Mengajak tanpa   

Kebebasan meyakini suatu agama sangat dijamin dalam 

Islam. Objek dakwah harus merasa bebas sama sekali dari 

ancaman, harus benar-benar yakin bahwa kebenaran ini 

hasil penilaiannya sendiri. Hal ini termaktub dalam al Quran,

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.(Q.S. al-Baqarah [2]: 256)
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Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka 
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa 
yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”.(Q.S. al-Kahfi [18]: 29)

Agama adalah suatu petunjuk (hidâyah) yang Tuhan 
berikan, tak seorang pun boleh mengintervensi ataupun 
memaksakannya. Sedangkan dakwah adalah ajakan yang 
bersifat informatif dalam menyampaikan pesan agama, 
dan da’i adalah penyampainya. Tidak lebih dari itu. Tugas 
Nabi Muhammad pun tak lebih daripada menyampaikan, 
yaitu memberi tahu, memperingatkan, dan membimbing 
manusia. Keberhasilan atau kegagalan dakwah bukanlah 
tanggung jawabnya, melainkan urusan Allah. Allah 
menentukan, membimbing, atau membiarkan siapa saja 
yang dikehendaki-Nya. Allah Swt. Maha Mengetahui siapa 
saja hamba-Nya yang mampu menerima hidayah, dan 
siapa saja yang mengingkari-Nya.
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Dalam	ayat	lain,	Allah	berfirman,



•	 Nabi Muhammad SAW. baik sebagai manusia maupun 
pemimpin umat dan negara, senantiasa menunjukkan 
sikap bersahabat terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. 
Perbedaan agama tidaklah menjadi halangan bagi beliau 
untuk mengunjungi upacara-upacara perkawinan orang-
orang Yahudi dan Nasrani, menjenguk orang-orang yang 
sakit dan kematian (ta’ziah) terhadap orang yang berbeda 
agama, serta berkunjung dan bertemu kepada keluarga-
keluarga orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dakwah dan Toleransi 
Nabi Muhammad Saw.
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•	 Ketika delegasi orang-orang Nasrani dari Najran 
datang mengunjunginya, beliau membuka jubahnya 
dan membentangkannya di atas lantai untuk tempat 
duduk tamunya itu, sehingga mereka kagum terhadap 
penerimaan beliau yang begitu hormat. Pada akhirnya 
utusan-utusan itu memeluk Islam sebagai agama 
mereka, bahkan mengajak pula kaum mereka untuk 
memeluk Islam.

•	 Pada sebuah riwayat, dinyatakan pula bahwa Nabi 
pernah meminjam uang kepada orang-orang beragama 
Nasrani atau Yahudi ketika mengalami kesempitan. 
Walaupun pada saat itu para sahabat senantiasa siap 
untuk meringankan kesulitan tersebut, namun beliau 
tetap melakukan itu sebagai bentuk pembelajaran bagi 
umatnya. Bahwa muamalah dalam kehidupan di dunia 
ini harus terjalin secara luas tanpa melihat perbedaan 
agama atau keyakinan sekalipun.

•	 Rasulullah SAW. senantiasa menunjukkan kebesaran 
jiwanya tatkala menghadapi pemeluk-pemeluk 
agama lain yang nyata-nyata melakukan sikap 
permusuhan terhadap beliau dan ummatnya, tanpa 
sedikitpun memendam rasa kebencian. Contoh 
toleransi Rasulullah SAW. yang paling mengesankan 
kepada pihak musuh ialah ketika peristiwa Futuhatul 
Makkiyah, yaitu pada waktu kaum Muslimin merebut 
kota Makkah tahun ke-10 Hijriyah.
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Rasulullah pada waktu itu berada dalam posisi 
berkuasa penuh, dan kaum Quraisy menyangka 
bahwa pasukan Islam akan melakukan tindakan 

pembalasan atas kekejaman dan penganiayaan yang 
pernah mereka lakukan terhadap kaum Muslimin. 
Akan tetapi, dugaan tersebut tak terbukti setelah 

mereka mendengarkan khutbah Rasulullah di pintu 
Ka’bah, sesaat setelah sampai di kota Makkah. 

Pidato itu berbunyi sebagai berikut:

“Wahai kaum Quraisy! Sesungguhnya Allah telah 
melenyapkan dari kamu zaman kemegahan jahiliyah, yang 
selama ini senantiasa kamu agung-agungkan sebagai lambang 
kebesaran nenek moyangmu. Ketahuilah, bahwa seluruh 
makhluk ini berasal dari rumpun yang satu, yaitu turunan Nabi 
Adam.”
Dengarlah kalam Allah yang mengatakan: “Wahai manusia! 
Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu pada sisi Tuhan ialah orang-orang 
yang paling taqwa. Allah itu Maha Tahu dan Mengerti.” 
(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)
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Nabi berkata: “Wahai kaum Quraisy! Apakah kamu 
sangka yang akan saya lakukan terhadap kamu?”
Dengan suara bernada ketakutan dan dibalut harapan untuk 
dikasihi, kaum Quraisy menjawab: “Tentulah Anda akan 
memperlakukan kami dengan cara baik, ya saudara kami 
yang budiman.”
Rasulullah menjawab dengan membacakan ayat al-Quran 
yang mengatakan:
“Yang akan hendak saya sampai kepada kamu ialah 
seperti yang diucapkan saudaraku (Nabi Yusuf) kepada 
kaumnya, “Pada hari ini tidak ada lagi penyesalan, (celaan, 
tuntutan) terhadap kamu. Tuhan telah mengampuni kamu. 
Sesunguhnya Tuhan itu Maha Pemurah dari segala yang 
pemurah.” (Q.S. Yusuf [12]: 92)
Ampunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. 
terhadap bekas-bekas lawannya, adalah fakta sejarah yang 
menunjukkan kebesaran jiwa dan semangat perdamaian 
yang diajarkan Islam. Tidak ada dalam sejarah satu 
contoh toleransi yang demikian tinggi mutunya seperti yang 
diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW.
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•	 Jelaskan	metode	dakwah	yang	terdapat	dalam	
Q.S.	al-Nahl	[16]:	125!

•	 Mengapa	dakwah	tidak	boleh	dilakukan	dengan	
paksaan?

•	 Apakah	kamu	pernah	melihat	atau	mengalami	
orang	yang	berdakwah	dengan	jalan	paksaan	atau	
kekerasan?	Ceritakan	pengalamanmu!

•	 Pernahkah	kamu	terpengaruh	dengan	dakwahnya	
seseorang,	sehingga	kamu	mau	mengikuti	atau	
melaksanakannya?

•	 Siapakah	pendakwah	(da’i)	tersebut?
•	 Bagaimanakah	metode	dakwahnya?
•	 Apakah	isi	ajakan	yang	disampaikannya?

Tugas individu: 
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BAB 5

Ringkasan Materi

Adil merupakan sifat 
terpuji dalam kehidupan 
masyarakat dan sangat 
disukai oleh Allah SWT. 

Lawan dari adil adalah 
zalim, sebuah sifat yang 

buruk dan  merusak 
kehidupan individu maupun 

masyarakat. Keadilan 
harus ditegakkan bagi 

siapapun, termasuk pada 
orang yang berbeda agama 
dan status sosialnya dengan 

kita.

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik memahami makna 

keadilan dalam kehidupan 

berbangsa yang majemuk.

2. Peserta didik dapat memahami 

bahwa keadilan harus 
ditegakkan pada siapapun, tanpa 

memandang perbedaan agama, 

suku, dan budaya.

3. Peserta didik dapat 
membudayakan sikap adil dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

penuh dengan keragaman.

BERLAKU ADIL 

TERHADAP 

PERBEDAAN



ILUST
RASI

Simaklah kisah 
orang miskin di 
depan hukum :

1. Minah, nenek berusia 55 tahun 
didakwa mencuri tiga biji kakao 
(senilai Rp. 2000,-) di sebuah 
perkebunan PT Rumpun Sari 
Antan (RSA), yang berada tidak 
jauh dari rumahnya. Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Purwokerto, Jawa Tengah, 
menjatuhkan hukuman tiga 
bulan percobaan kepadanya.

2. Waliyah   (57 th) diseret ke 
meja hijau karena kedapatan 
mencuri 5 buah permen coklat 
di sebuah pusat perbelanjaan 
di Pekalongan, Jawa Tengah. 
Di pengadilan, Waliyah 
mengaku nekat mencuri karena 
tidak memiliki uang. Jaksa 
menilai, nenek asal Slawi, 
Tegal, itu melanggar pasal 362 
KUHP tentang tindak pidana 
pencurian. Vonisnya 3 bulan.

Bandingkan dengan hukuman 
yang dijatuhkan pengadilan 
kepada para koruptor yang telah 
merampok uang rakyat milyaran 
bahkan triliunan rupiah yang 
dihukum dengan hukuman ringan! 
Tidakkah vonis tersebut  melukai 
rasa keadilan masyarakat?  Apakah 
keadilan harus dibedakan antara si 
kaya dan si miskin?
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Al-Quran menjelaskan bahwa berbuat adil termasuk kewajiban yang utama, sebab diperintahkan Allah 
SWT dalam FirmanNya ;

Adil secara bahasa artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak 
memihak. Dalam pengertian yang lebih luas, adil adalah sikap yang tidak suka memihak atau berat sebelah dalam memandang 

suatu masalah atau orang.  Berbuat adil harus dilakukan 
terhadap semua orang, tanpa membedakan latar belakang 

ekonomi, budaya, asal usul, suku, ras, dan agama. Adil juga dapat diartikan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
Lawan dari sifat adil adalah zalim, yaitu tidak menempatkan 

sesuatu pada tempatnya, berat sebelah.  
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat”.

(Q.S. an-Nahl [16]: 90)
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Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau 
ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. an -Nisa [4]: 135)

Dalam ayat lain adil 
disebut al-Iqsath, al-

Muqsith berarti orang 
yang adil. Allah mencintai 

al-Muqsith sebagaimana 
FirmanNya: Artinya:”Dan berlaku adillah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku 
adil.”(Q.S. al-Hujurat [49]: 9)

Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjadi penegak keadilan 
bagi siapapun. Karena itu adalah perbuatan terpuji.  Allah berfirman, 

Inti Pelajaran
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Sifat adil 
sangat diperlukan dalam hidup ini, terutama 

bagi para pemimpin dan penegak hukum. Pemimpin 
yang tidak adil akan merusak kehidupan bangsa, 

dan mendatangkan penderitaan bagi rakyatnya. Adil tidak 
hanya dalam urusan hukum namun juga dalam perilaku  dan 

perkataan. Seorang muslim yang selalu berbuat adil, tidak akan 
berbuat sewenang-wenang ataupun berbuat zalim terhadap 

siapapun. Karena muslim yang adil tidak akan mengikuti hawa 
nafsunya.

Inti Pelajaran
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Artinya:”Allah tiada 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. (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Sifat adil harus diterapkan untuk siapapun, termasuk 
orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh 

berbuat zalim pada pemeluk agama lain. Kita harus 
mengedepankan sikap objektif dan adil kepada mereka. 
Kita dapat menunjukkan kebaikan pada mereka selama 

tidak memerangi kita. Allah SWT mengajarkan kita untuk 
mengedepankan perbuatan baik sebagaimana Firman-Nya 

dalam (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Inti Pelajaran



Dikisahkan dalam Kitab “Asbabun Nuzul”, bahwa Rasulullah 
saw menerima pengaduan dua orang yang bersengketa, 
seorang kaya dan seorang lagi miskin. Rasulullah saw 

membela pihak yang miskin karena menganggap bahwa orang 
miskin tidak mungkin menzalimi orang kaya. Namun Allah swt 
tidak membenarkan tindakan Rasulullah saw dan memerintahkan 
untuk menegakkan keadilan diantara keduanya.

Kisah tersebut memberikan pelajaran bahwa  keadilan tidak 
boleh memihak namun harus ditegakkan secara obyektif. 
Rasulullah saw diperingatkan Allah swt ketika beliau akan 

memihak pada orang miskin dalam keadilan.

Pengayaan

Ilustrasi
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Rasullah saw membela pihak yang miskin 
karena menganggap bahwa orang miskin 
tidak mungkin menzalimi orang kaya



Evaluasi
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1

BAB 6
Ringkasan Materi

Tidak ada satu pun 

agama di dunia ini 

yang membenarkan 

tindak kekerasan dan 

pengrusakan di muka 

bumi. Kebenaran harus 

diperjuangkan  secara 

damai dan dilakukan 

dengan cara yang benar. 

Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat memahami 

bahwa kekerasan dan aniaya 
adalah perilaku tercela yang harus 
dihindari.

2. Peserta didik mampu mencari 
jalan keluar dari masalah yang 
menimpanya tanpa kekerasan dan 
ancaman.   

ANTI KEKERASAN 
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No. Peristiwa Keterangan

1
Bom Bursa Efek 
Jakarta, 13 September 
2000

Ledakan mengguncang lantai parkir P2 
gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 
90 orang luka-luka, 104 mobil rusak berat 
dan 57 rusak ringan.

2
Bom Gereja Santa 
Anna dan HKBP, 22 Juli 
2001

Di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 
orang tewas.

3
Bom Bali, 12 Oktober 
2002

Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 orang 
tewas yang mayoritas warga negara Australia 
dan 300 orang luka-luka.

4
Bom restoran 
McDonalds, Makassar, 
5 Desember 2002

Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja 
meledak di restoran McDonalds Makassar. 3 
orang tewas dan 11 orang luka-luka.

5
Bom Kompleks Mabes 
Polri Jakarta, 3 
Februari 2003

Bom rakitan meledak di lobi Wisma 
Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada 
korban jiwa.

6
Bom Bandara 
Soekarno-Hatta, 
Jakarta, 27 April 2003

Bom meledak di area publik di terminal 2F, 
Bandara Internasional Soekartno-Hatta, 
Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 
8 orang luka ringan.

7
Bom Kedubes 
Australia, 9 
September 2004

Ledakan terjadi di depan Kedubes Australia, 
5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. 
Ledakan juga merusak gedung di sekitarnya 
seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan 
gedung BNI.

8
Bom Pamulang, 
Tangerang, 8 Juni 
2005

Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan 
Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin 
Indonesia Abu Jibril alias M. Iqbal di 
Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.

9 Bom Pasar Palu, 31 
Desember 2005

Bom meledak di pasar daging maesa, Palu 7 
korban tewas dan 43 korban luka-luka

10
Bom JW Marriot dan 
Ritz Carlton, 17 Juli 
2009

Dua ledakan dahsyat thermonuklir di Hotel 
JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. 
Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar 
pukul 07.50 WIB.



Tindakan kekerasan bisa dipicu oleh berbagai faktor. Kemiskinan, 
kesenjangan sosial, fanatisme yang berlebihan, rasa tidak puas 
terhadap pemerintah, penegakan hukum yang lemah, aksi politik, 
dan beberapa faktor lainnya merupakan penyebab lahirnya 
berbagai tindak kekerasan. 

Aksi kekerasan yang membuat resah masyarakat diantaranya 
adalah teror bom. Teror bom di Indonesia sering dilakukan dengan 
mengatasnamakan jihad dan umat Islam, tidak saja mengacaukan 
stabilitas keamanan dan ekonomi, akan tetapi juga mengganggu 
ketenangan beribadah umat beragama. Sikap dan tindakan tersebut 
disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama 
dan menjamurnya ketidakadilan dalam semua sendi kehidupan. 
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Sebagian masyarakat 
yang tidak puas dengan 
sikap pemerintah dalam 
menangani berbagai hal, 
melampiaskan kekecewaan 
dengan tindakan kekerasan. 
Akan tetapi pelampiasan 
ini tidak dapat dibenarkan, 
karena selain dilakukan 
dengan tindak kekerasan 
juga karena mempunyai 
dampak negatif yang sangat 
besar, misalnya hancurnya 
fasilitas-fasilitas umum, 
jatuhnya korban dari orang-
orang yang sama sekali tidak 
tahu duduk persoalannya, 
serta merusak citra umat 
Islam.

Teror bom dengan 
mengatasnamakan 
jihad adalah sebentuk 
penyalahgunaan konsep 
jihad ke dalam praktek-
praktek kekerasan yang 
bermuatan kriminal. Hal itu 
bukanlah langkah yang baik, 
justru semakin memperburuk 
citra Islam di mata dunia. 
Islam bisa saja diidentikkan 
dengan aksi kekerasan oleh 

orang yang tidak mengenal 
Islam secara kaffah. Padahal 
pemaknaan seperti itu telah 
menyimpang dari makna Islam 
yang sebenarnya. 

Islam adalah agama damai 
dan selalu menjunjung tinggi 
perdamaian dan keadilan. 
Sebagai agama damai, Islam 
mengutuk segala bentuk 
kekerasan. Di samping itu, teror 
bom dan tindakan kekerasan 
lainnya dapat menurunkan citra 
dan kepercayaan orang lain 
terhadap umat Islam, terutama 
Islam di Indonesia.

Konsep jihad yang 
diterjemahkan dalam bentuk 
peledakkan bom di tempat-
tempat hiburan bahkan tempat 
ibadah umat lain adalah 
tindakan kejahatan yang 
tidak dikehendaki oleh Islam. 
Banyak orang yang tewas dan 
luka akibat aksi kekerasan ini. 
Para pelakunya salah langkah, 
karena mengekspresikan aspirasi 
diri dan kelompoknya melalui 
tindakan-tindakan brutal yang 
telah mengorbankan harta 
benda dan jiwa-jiwa tak berdosa. 

Dengan pemahaman dan 
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keyakinan keagamaan yang keliru seperti itu, maka tidak 
heran jika kemudian banyak aksi kekerasan terjadi atas nama 
agama. Padahal dalam al-Quran Allah swt berfirman :

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. al-A’raf [7]: 56).
Ayat di atas merupakan larangan tegas terhadap segala 
jenis perusakan, tanpa terkecuali. Begitu pula dalam 
memperjuangkan kebenaran. Kebenaran tidak bisa dilakukan 
dengan jalan amarah yang menghasilkan kekerasan. Sebab, 
kekerasan secara akal sehat sulit diterima, dan dalam 
ajaran agama mana pun tidak dibenarkan. Kebenaran 
harus diperjuangkan secara damai dengan hikmah dan 
dengan perilaku yang benar. Tidak dibenarkan bertindak 
memperjuangkan kebenaran dengan aksi-aksi brutal, 
terorisme, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak 
ketenteraman masyarakat. Memberantas kemungkaran dan 
kezaliman seharusnya dilakukan dengan tidak membuat 
kemungkaran dan kezaliman yang baru.

Inti Pelajaran
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Islam Menolak 
Ekstremisme



Pengayaan

Makna asal jihad ialah berbuat 
sesuatu secara maksimal,
 mengorbankan segala 
kemampuan, berjuang dengan 
sungguh-sungguh, seperti dalam 
firman Allah swt 

 
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali -kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orangtuamu Ibrahim. Dia (allah) 
telah menamai kamu sekalian orang - orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam 
(Al-Quran) ini, supaya rosul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua 
menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 
berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dia-lah sebaik 
baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. ” (Q.S. al-Hajj [22]: 78). 

Memahami Makna Jihad
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Pengayaan

Jihad menurut terminologi, ialah mengerahkan segala kemampuan 
yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran 
dan kebaikan serta menentang kebatilan dan keburukan dengan 
mengharap ridha Allah.
Jihad tidak sama dengan qitâl. Qitâl adalah berperang melawan 
orang-orang yang memusuhi Islam. Adapun jihad dilakukan 
dengan perbuatan atau harta yang dimiliki, jihad juga dilakukan 
melalui pemikiran-pemikiran, karya-karya nyata, mendalami ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berbuat baik, berlaku adil, dan selalu 
mengusahakan perdamaian. Itulah makna jihad yang sejati. Bahkan 
Rasulullah menunjukkan bahwa jihad yang paling besar dan berat 
adalah jihad menahan hawa nafsu, seperti nafsu  berbuat kekerasan, 
perusakan, dan berbagai kejahatan di bumi. Jadi, jihad bukanlah 
doktrin perang.

Jihad perlu dimaknai secara luas, bukan dengan melakukan 
kekerasan atas nama agama. Agama kita memang perlu dibela dan 
dipertahankan agar tidak dilecehkan oleh siapa pun, tetapi semua itu 
harus dilakukan dengan cara-cara yang santun penuh hikmah, bukan 
dengan melakukan tindak kekerasan.
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Evaluasi

1. Sebutkan contoh-contoh kekerasan yang akhir-akhir ini 
sering terjadi di Indonesia! Lalu jelaskan apa motif yang 
melatarbelakangi kemunculannya!

2. Mengapa orang mudah terpancing melakukan tidak 
kekerasan?

3. Jelaskan akibat dari aksi kekerasan!

4. Menurutmu, Bagaimana cara mengatasi agar tidak 
terjadi tindak kekerasan

Carilah satu kasus kekerasan yang diberitakan di 
media cetak atau elektronik, kemudian jelaskan 
sebab dan akibat dari kasus tersebut?

Tugas individu: 
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BAB 7

Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat 

memahami konsep 
demokrasi sebagaimana 
semangat/nilai dalam ajaran 
Islam.

2. Peserta didik dapat 
berperilaku hidup 
demokratis seperti  
terkandung dalam Q.S. Ali-
Imran [3]: 159, dan Asy Syura 
[42]: 38 dalam kehidupan 
sehari-hari.

Ringkasan Materi

Allah SWT memerintahkan 

kepada kita untuk melakukan 

musyawarah dalam memecahkan 

suatu masalah. Prinsip-prinsip 

Demokrasi Pancasila memiliki 

kesamaan dengan nilai-nilai 
syûra.

Demokrasi
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian 
apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(Q.S. 
Ali-Imran [3:]: 159)
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Musyawarah Semangat Demokrasi

Q.S. ALI-IMRAN [3]: 159

Q.S. AL-SYURA [42]: 38

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S. al-Syura [42]: 38)
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Kata syûra bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang 
terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat 

yang lain. Kata ini terambil dari kalimat syirtu al-‘asal yang bermakna: 
Saya mengeluarkan madu (dari wadahnya). Makna ini kemudian 

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/
dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). 

Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, 
dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimana pun dia 
ditemukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai 

benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.
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Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi 
banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan 

dan kekuatan. Itulah yang dicari dimana pun dan 
siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh 
lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan 
lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya 

mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya 
madu, dimana pun ia hinggap tidak pernah merusak, 

tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya 
pun menjadi obat. Tidak heran jika Nabi saw. 

menganalogikan seorang mukmin dengan seekor lebah.

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi 
Muhammad saw. agar melakukan tiga hal sebelum 

bermusyawarah, yaitu: Pertama, bersikap lemah 
lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Kedua, 

memberi maaf atas kesalahan orang lain. Ketiga, 
memohonkan ampunan pada Allah atas kesalahan yang 

diperbuat orang lain.
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Sistem Demokrasi
 Sebagai Pilihan

68

Demokrasi di Indonesia dijalankan di atas landasan konstitusi 
yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Demokrasi 
semacam ini mengutamakan musyawarah mufakat sebagai 
jalan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. 
Namun jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan dalam 
bermusyawarah, maka jalan yang diambil adalah melakukan 
pemilihan dengan suara terbanyak (votting). Votting adalah 
salah satu mekanisme penentuan pendapat dalam sistem 
demokrasi.
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Demokrasi - Pancasila
Di bawah ini adalah beberapa ciri demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu :
•	 Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi
•	 Adanya pemilu secara berkesinambungan•	 Adanya peran-peran kelompok kepentingan•	 Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
•	 Demokrasi merupakan sistem kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah sosial politik kebangsaan.
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Pengayaan
Nabi Muhammad Saw 
dan Sikap Demokratis

Buku-buku sejarah mencatat bahwa Nabi 

Muhammad saw adalah sosok pribadi yang 

demokratis dalam kehidupan sosial. Ketika 

masalah-masalah yang tidak mempunyai 

sandaran keagamaan muncul, beliau 

bersikap demokratis dengan bertanya pada 

para sahabat mengenai pendapat mereka, 

hingga Allah menurunkan petunjuk-Nya.
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Diantara contoh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad 
saw merupakan seorang muslim demokrat adalah :

1 Ketika Nabi Muhammad saw diminta suku-suku Arab 
menjadi penguasa sipil (non-agama) di luar statusnya 
sebagai pemegang otoritas agama, beliau memegang 
teguh janji setia masyarakat Makkah saat itu, sebagai 

sebuah model dalam memperoleh legitimasi publik. Pernyataan 
setia ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai “Bai’at Aqabah I 
dan II”. Dari titik ini para ulama Islam sejak dulu menegaskan 
bahwa kekuasaan pada asalnya di tangan rakyat, karena itu 
kekuasaan tidak boleh dipaksakan tanpa ada kerelaan dari 
hati rakyat. Pernyataan kerelaan itu dinyatakan dalam bentuk 
“pernyataan setia” atau bai’at.

Berdasarkan prinsip ini maka ajaran Islam menolak kudeta 
atau merebut kekuasaan secara inkonstitusional. Sedangkan 
legitimasi kekuasaan harus diperoleh dari rakyat secara 
sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun.
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2   Setelah Nabi Muhammad saw bermigrasi/hijrah 
ke Madinah, beliau mengarahkan seorang 
budak kulit hitam Ethiopia yang bernama 
Bilal menjadi muadzin. Posisi ini merupakan 

kehormatan bagi seorang budak kulit hitam di tengah 
kabilah-kabilah Arab yang terhormat.

3   Ketika Nabi Muhammad saw membentuk sistem 
sosial masyarakat perkotaan dalam Islam di 
Madinah yang terdiri dari beragam suku dan 

agama, beliau menyusun sebuah traktat yang dikenal 
sebagai “Piagam Madinah”. Sebagai sebuah konstitusi, 
Piagam Madinah disusun untuk membangun tatanan 
kehidupan bersama di tengah kemajemukan kota 
Madinah. Pada saat itu, klasifikasi masyarakat Madinah 
terdiri dari kaum Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi. 
Kaum Muslimin mencakup Muhajirin (terdiri dari 
Banu Hasyim dan Banu Muthalib) dan Anshar (terdiri 
dari Banu ‘Aws, Banu Saidah, Banu al-Harts, Banu 
Jusyam, Banu al-Najjar, Banu ‘Amr bin ‘Auf, dan Banu 
al-Nabit). Sedangkan kaum Musyrikin adalah para 
penyembah berhala (paganisme). Dan Yahudi terdiri 
dari Banu Nadir, Banu Qaynuqa, dan Banu Qurayzhah. 
Semua golongan tersebut disebut sebagai “Satu Umat”. 
Dalam hal ini, Nabi memperkenalkan konsep “bangsa” 
(ummah) sebagai satu kesatuan warga Madinah tanpa 
membedakan asal-usul suku dan agama.
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4 Nabi Muhammad Saw. menyatukan bangsa ini 
berdasarkan kontrak sosial (al-‘aqd al-ijtima’i) 
antara kaum Muslimin, kaum Yahudi, dan 
kaum Arab Pagan yang berdiam di Madinah. 

Piagam Madinah terdiri daripada prinsip-prinsip 
interaksi antar suku dan penganut agama agar dapat 
saling membantu dalam menghadapi pelbagai masalah 
sosial-politik yang mereka hadapi. Selain itu, Piagam 
Madinah juga berkomitmen untuk menegakkan 
keadilan, membela orang yang teraniaya, saling 
menasihati, dan menghormati kebebasan beragama.

5 Sewaktu Perang Badar, yaitu perang pertama 
kali dalam sejarah Islam antara kaum muslimin 
dengan kaum Arab Pagan, Nabi Muhammad 

saw telah meninggalkan pendapatnya dan mengambil 
pendapat sahabatnya Salman al-Farisi dalam menyusun 
strategi perang yang jitu, yakni dengan membuat parit.
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1. Jelaskan apak
ah yang dimaksud dengan  syûra ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia ?

3. Refleksikan contoh-con
toh prilaku demokratis 

yang Rasulullah ajarkan
 dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara saat ini !

Penugasan

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang, 

kemudian buatlah 1 konsep pemilihan ketua osis 

yang demokratis!
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BAB 8

Ringkasan Materi  

Konflik adalah kenyataan 
yang tak bisa dihindari 

dari kehidupan kita. 
Penyelesaian terhadap 

sebuah konflik bergantung 
pada sikap yang kita lakukan 
apakah akan memperburuk 
atau memperbaiki keadaan.

Tujuan Pembelajaran : 

1. Peserta didik memahami 
bahwa manusia tidak bisa 
menghindar dari konflik.

2. Peserta didik menyadari 
bahwa konflik adalah bagian 
dari proses pendewasaan 
sikap.

3. Peserta didik dapat 
mengetahui berbagai sikap 
yang biasa dilakukan orang 
dalam menghadapi konflik.

4. Peserta didik mengetahui 
sikap terbaik dalam 
menghadapi konflik.

MEMAHAMI DAN 

MENGELOLA KONFLIK



Sajikan permainan berikut ini:

Ambil seutas tali dengan panjang 7 meter, lalu 
minta 2 anak yang sama besar untuk memperagakan 

sesuatu. Ikat masing-masing kedua ujung tali 
di pinggang kedua anak tersebut. Minta mereka 

berdiri di depan kelas dengan posisi saling 
membelakangi. Taruhlah sebuah hadiah kecil 

(permen atau sejenisnya) di hadapan keduanya, 
sekitar satu meter jauhnya dari jangkauan 

keduanya.
Katakan: “Pada hitungan ketiga, silakan ambil 

hadiah masing-masing yang ada di depan kalian.” 
Anak-anak pasti akan berebut dan saling menarik 

diri sendiri untuk mendekati hadiah sampai 
salah seorang kalah.

Setelah itu, diskusikan semua akibat negatif 
dari cara keduanya (misalnya: sakit pinggang, 

jatuh, salah satu anak kecewa, tuduhan berbuat 
curang, dan sebagainya). Kemudian, minta 
dua anak lagi yang diikat persis seperti 

sebelumnya, namun bisikkan kepada masing-masing 
anak, kalimat demikian: “Daripada saling tarik 

menarik, coba bergabung dengan temanmu untuk 
mengambil hadiahnya.” Maka kedua anak itu akan 

dapat mengambil hadiah tersebut.

Setelah permainan di atas dilakukan, coba ajak peserta didik 
untuk melakukan refleksi atas dua model/cara yang digunakan 

dalam penyelesaian “konflik” dalam permainan tersebut!
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•	 Manusia	harus	sadar	bahwa	konflik	pasti	akan	
terjadi. Kalau kita sadar bahwa kita akan 
mengalami	konflik,	kita	tidak	akan	kaget	
ketika menghadapinya. Kita selalu menjadi 
waspada.

•	 Konflik	adalah	kesempatan	untuk	tumbuh	dewasa.	
Jika	bisa	mengelola	konflik	dengan	baik,	kita	
punya kesempatan untuk mendewasakan sikap 
kita. Sebaliknya, jika tidak bisa mengelola 
konflik,	yang	terjadi	adalah	kita	akan	
mengalami krisis hubungan dengan orang lain.

•	 Respon	kita	terhadap	konflik	akan	menentukan	
apakah kita terpeleset atau mengambil jalan 
damai.

•	 Konflik	ibarat	simpangan-simpangan	yang	begitu	
banyak, membuat kita mudah tergelincir ke 
tindakan ekstrem yang tidak sehat. Dengan 
melihat simpangan-simpangan tersebut, kita 
bisa mendapat gambaran bahwa setiap respon 
yang kita lakukan akan menentukan akibat yang 
akan kita terima.
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Jika	pandai	mengelola	dan	menyelesaikan	konflik,	kita	
akan mendapatkan tiga keuntungan:

•	 Hati	kita	jadi	semakin	bersih	karena	konflik	menjadi	
batu ujian dan cobaan bagi hati kita. Hati kita harus 
selalu berlaku bijak dalam menyikapinya. Semakin 
sering kita diuji, kualitas hati kita semakin bersih. 
Ibarat emas yang disepuh dan dirawat setiap waktu 
sehingga semakin mengkilap.

•	 Kita semakin dekat dengan Allah swt karena senantiasa 
berserah diri memohon petunjuk-Nya agar bisa 
menyelesaikan	konflik	tersebut.

•	 Di	kala	kita	berusaha	menyelesaikan	konflik,	hubungan	
kita	semakin	dekat	dengan	pihak-pihak	yang	berkonflik	
itu	sehingga	setelah	konflik	itu	selesai,	pertemanan	
atau persahabatan kita semakin erat.

PEACE
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Ada 9 sikap yang bisa muncul dalam menghadapi 
konflik.	Tiga	sikap	pertama	adalah	sikap	yang	

cenderung menghindar dan tidak berani menghadapi 
konflik.	Sikap	ini	termasuk	di	dalamnya	(1)	

sikap melarikan diri, (2) menyalahkan, dan (3)
menyangkal.

Tiga sikap kedua, masih termasuk sikap ekstrem, 
yaitu sikap menyerang. Sikap ini cenderung 

menghadapi	konflik	dengan	agresif.	Di	dalam	sikap	
ini termasuk (4) sikap mencela, (5) gosip, 

dan (6) berkelahi. Sikap ini akan menimbulkan 
kekerasan	baik	fisik	maupun	non-fisik.

Di antara 2 sikap ekstrem tadi, ada sikap yang 
berada di tengah-tengah. Dan inilah sikap yang 
terbaik, yaitu sikap damai. Sikap ini persis 

berada di tengah-tengah, tidak melarikan diri, 
tapi tidak juga menyerang.

Pada sikap damai ini, ada 3 sikap yang merupakan 
aplikasi dari sikap damai dalam menghadapi 

konflik,	yaitu	(7)	melupakan,	(8)	bicara	empat	
mata, dan (9) meminta mediasi untuk menyelesaikan 

konflik.

9 Sikap Menghadapi Konflik
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Berikut penjelasan terperinci mengenai 9 sikap yang telah 

disebutkan tadi.

Menghindar adalah sikap yang diambil saat tidak 

mau menghadapi konflik, bukannya mencoba untuk 

memecahkannya. Tiga sikap menghindar:

1. Menyangkal: Berpura-pura tidak ada masalah atau 

menolak melakukan sesuatu untuk mengatasi konflik.

2. Menyalahkan: Menyalahkan orang lain karena terjadi 

masalah, menutupi perbuatan sendiri dan menganggap 

orang lain yang bersalah.

3. Melarikan Diri: Melarikan Diri dari masalah atau dari 

orang yang berkonflik dengan kita.

Menyerang adalah sikap saat kita mencoba menekan 

orang lain agar cara kita yang diterima. Tiga sikap dalam 

menyerang:

1. Mencela: Menyerang dengan kata-kata kasar dan kotor.

2. Gosip: Seseorang membicarakan orang lain di 

belakangnya dengan maksud merusak nama baik orang 

yang dibicarakan itu, juga supaya orang lain berpihak 

pada orang yang menggosip.

3. Berkelahi: Menggunakan kekerasan fisik.

Inti Pelajaran
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1. Melupakan: Berdamai dengan orang yang 
bermasalah dengan kita. Memutuskan untuk 
memaafkan dan menjauhi konflik.

2. Berbicara Empat Mata: Bicara langsung dengan 
orang yang berselisih dengan kita. Kita harus 
berani mengakui kesalahan dan/atau berani 
mengungkapkan kesalahan teman dengan cara 
yang sopan dan penuh hormat.

3. Meminta Bantuan Orang Ketiga (Mediasi): Jika 
masalah sangat sulit ditangani dengan berbicara 
empat mata atau jika emosi menjadi tinggi, 
mintalah bantuan orang yang lebih dewasa dan 
bijaksana untuk mencari jalan keluar dari konflik, 
sehingga masalah tidak semakin memburuk.

Sikap yang terbaik adalah berdamai. Sikap ini diambil untuk 
menemukan jalan keluar yang baik dari suatu konflik. Tiga 
sikap berdamai adalah:
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Menebak sikap apa yang diperagakan 

atau dibicarakan.

Rulli mewakili SMP Cimalaka di perlombaan foto model “Bujang Keren”. 

Saat jalan di atas panggung, ia terpeleset di depan banyak orang gara-

gara sepatunya kebesaran. Sepatu itu milik kakaknya yang ia pinjam. 

Rulli tidak menang. Radit merasa kecewa karena ia yang paling banyak 

memberi ide kreatif pada Rulli, bahkan meminjamkan kacamatanya. 

Jadi, begitu selesai pengumuman pemenang, ia berkara tajam kepada 

Rulli, “Lu, sih, kepedean. Coba gaya yang biasa aja, jangan sok funky 

segala. Gaya lu tadi amit-amit banget tau, kayak orang utan lupa pulang 

kandang!” Kontan Rulli meledak marah dan keduanya bertengkar 

sampai nyaris terjadi baku hantam. (Mencela)

Skenario II

Siti berselisih dengan Lina gara-gara Siti menjatuhkan HP mahal Lina 

hingga rusak. Sebaliknya dari minta maaf, Siti mengembalikan HP 

itu diam-diam. Begitu mengetahui HPnya rusak, Lina kecewa, tetapi 

tidak berani menegur Siti, karena Siti satu-satunya teman baiknya. 

Namun, selama beberapa hari, sikap Lina agak dingin sementara Siti 

salah tingkah sehingga sering menghindari Lina. Anes yang prihatin 

lalu bicara pada Siti, “Hei, kalian lagi marahan, ya?” Dengan santai, Siti 

berkata, “Ah, nggak ada apa-apa, kok. Mungkin karena bulan depan 

aku mau ke dokter gigi, jadi aku agak stress.” Anes tampak heran dan 

berkata, “Lho, kan masih sebulan”??? (Menyangkal)

Pengayaan

Skenario I

Skenario II



Skenario III

Akhirnya, Siti tidak tahan karena terlalu lama bersikap salah 

tingkah setiap bertemu Lina. Ia merusak HP Lina dan tidak 

meminta maaf karena hal itu. Siti memberanikan diri bicara 

dengan Lina seusai pelajaran di sekolah. Ia mengajak Lina ke 

warung. Sambil minum es kopyor, ia berterus terang. “Lin, aku 

malu, nih. Aku tahu aku yang salah karena merusak HP-mu. 

Tadinya aku mau langsung terus terang, tapi aku takut kamu 

marah dan tidak mau lagi berteman dengan aku.” Wajah Lina 

berubah cerah, “Aduh, kamu kan satu-satunya temanku. Aku juga 

salah sih, nggak berani nanyain kamu tentang HP yang rusak itu, 

jadi aku diam aja hingga jadi tegang kaya gitu.” (Bicara Empat 

Mata)
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Di bawah ini adalah berbagai fenomena dalam menghadapi konflik. 
Tebaklah sikap apa saja (dari 9 sikap yang diajarkan di atas) yang sesuai 
dengan fenomena di bawah ini

1. Kamu menganggap bahwa karena wasit tidak adil, regumu kalah 
dalam pertandingan bola kaki. (……………)

2. Kamu berkata “Saya baik-baik saja, nggak ada masalah,” kepada 
temanmu meskipun kamu kesal dan sakit hati kepadanya. 
(……………)

3. Rinda memaafkan sahabatnya, Angga, yang lupa hari ultahnya. 
Kata Rinda, “Kan masih ada tahun depan!”. (……………)

4. “Kamu memang tolol dan bodoh!”, katamu kepada teman setelah 
pertandingan futsal selesai dan regu kalian kalah. (……………)

5. Kamu langsung bicara berdua saja dengan teman yang berselisih 
denganmu secara baik-baik dengan harapan dapat menyelesaikan 
masalah kalian. (……………)

6. “Tahu nggak, Dewi itu pindah ke sekolah lain karena ada kelainan 
jiwa, lho! Kata orang, dia suka bicara sama tembok.” (……………)

7. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik, 
kamu terpaksa memukul temanmu hingga kalian saling adu fisik. 
(……………)

8. Kamu berusaha tidak berpapasan dengan teman dan menghindarinya 
karena tidak ingin bertengkar mulut dengannya. (…………..)

9. Kamu meminta nasihat dari ibu tentang cara berdamai dengan 
adikmu, sekaligus menceritakan masalah yang terjadi antara kamu 
dan adik. (……………)

(naskah ini diolah dari buku 

“12 Nilai Dasar Perdamaian” 

Buku Panduan Untuk Guru 

karya Eric Lincoln & Irfan 

Amalee, hal. 129-144.)
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Ringkasan Materi

Mengakui kesalahan adalah sikap 

ksatria. Tidak semua orang memiliki 

kebesaran hati untuk mengakui 

kesalahan. Mengakui kesalahan 

merupakan akhlak mulia. Orang yang 

mau mengakui kesalahan, introspeksi 

atau muhasabah dan memperbaiki diri 

sendiri akan semakin baik dan semakin 

bahagia dibanding orang yang banyak 

mencari kesalahan orang lain.

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat memahami 

bahwa mengakui kesalahan 

merupakan wujud kejujuran dan 

keberanian serta akhlak mulia.

2. Peserta didik mampu untuk belajar 

jujur terhadap diri sendiri dan 

orang lain.

3. Peserta didik berani bersikap 

untuk mempertanggungjawabkan 

kesalahannya dan tidak 

mengulanginya.

BAB 9
MENGAKUI 

KESALAHAN
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Sanggupkah kita mengambil resiko 
sebagai akibat dari mengakui 

kesalahan?

Seorang wanita telah melakukan zina, menghadap 
Rasulullah saw.  Dia  minta diberi hukuman atas dosa 
dan kesalahannya. Rasulullah saw menunda hukuman 

sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya. Sesudah 
dicambuk seratus kali, wanita itu wafat. Rasulullah 
mengatakan bahwa dia akan masuk surga. Seorang 
sahabat kemudian bertanya, “Bukankah dia seorang 

pezina?”. Rasulullah saw bersabda, ”Dia telah bertobat, 
suatu tobat yang seandainya dibagi kepada tujuh puluh 

penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Apakah 
ada orang yang lebih utama dari seorang yang telah 

menyerahkan diri kepada Allah?” (HR. Muslim)

t
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Soal perbedaan berkeyakinan, Mahfud 
menjelaskan, hal itu selayaknya 
diselesaikan secara hukum. Pasalnya, MK 
sudah menyatakan bahwa UU No 1 Tahun 
1960 tentang penodaan agama adalah 
undang-undang yang benar. 

t
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Kesalahan atau dosa sering dilakukan manusia, termasuk 
orang-orang beriman, baik kesalahan itu terhadap  Allah swt 
maupun sesama manusia.  Mengakui kesalahan terhadap 
Allah swt lebih mudah dilakukan daripada terhadap sesama 
manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyak manusia 
yang bersalah tidak mau mengakui kesalahan. Dia berusaha 
menyembunyikan kesalahan yang dilakukan. Lebih tragis 
lagi manusia menimpakan kesalahan kepada orang lain. 

Mengakui kesalahan bukanlah hal memalukan. Mengakui 
kesalahan adalah sifat ksatria yang harus dijunjung tinggi. 
Hal yang perlu diingat ketika melakukan kesalahan adalah 
meminta maaf dan tidak mengulanginya. Setiap orang pasti 
memilki kesalahan. Dengan kesalahan itu diharapkan dapat 
mengambil hikmah. Hal tersebut bukan berarti kita harus 
berbuat salah dahulu, namun dapat mengambil pelajaran 
dari kesalahan orang lain.

Berani Mengakui Kesalahan 
adalah Ksatria
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Mengakui kesalahan dapat menjadi titik awal memperbaiki diri. Dengan 
mengakui kesalahan berarti kita  mulai memperbaiki diri untuk menjadi lebih 
baik. Sesungguhnya dengan  mengakui kesalahan menjadikan hati lebih 
tenang, bersih dan bahagia. Hati yang bersih dan bahagia akan memudahkan 
kita untuk menerima pertolongan dan kerjasama dengan orang lain. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah menyatakan bahwa mengakui 
kesalahan sendiri adalah kunci kebahagiaan. Rasulullah bersabda,
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“Berbahagialah orang yang menyibukkan diri 
dengan aib dan kesalahannya sendiri sehingga 

melupakan kesalahan orang lain”. 
(H.R. al-Bazzar)

Salah satu penyebab konflik atau perselisihan karena merasa diri paling 
benar dan tidak mau mengalah. Sikap merasa diri paling benar dan tidak 
mau mengalah dapat disebabkan karena tidak mau mengakui kesalahan. 

Konflik bisa terjadi antarindividu maupun antarkelompok masyarakat. 
Konflik disebabkan karena masing-masing individu maupun kelompok 

merasa benar, sedangkan yang lain dianggap salah. Yang dianggap salah 
juga merasa benar.  Jika keadaan terus menerus seperti ini maka konflik 

tidak akan dapat diselesaikan.

Di kalangan pelajar akhir-akhir ini juga sering terjadi konflik dalam 
bentuk tawuran pelajar. Pelakunya para pelajar yang masih berseragam 
sekolah. Yang membuat malu adalah hampir semua tawuran dipicu oleh 

sebab yang sepele, misalnya kalah dalam pertandingan, masalah “cewek”, 
saling mengejek dan sebagainya.  Lebih memalukan lagi, tawuran 

dilakukan di jalan raya.  

Untuk menyelesaikan konflik diperlukan jiwa besar. Salah satunya ialah 
dengan mengakui kesalahan.  Mengakui kesalahan merupakan langkah 

awal penyelesaian konflik. 

Mengakui Kesalahan dapat 
Menghindarkan Konflik



1. Berani  mengakui kesalahan

Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. 

Mungkin mereka takut akibat dari mengakui kesalahan ini. Tampak 

di sini sifat pengecut. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang 

sanggup mengakui kesalahan. Orang-orang yang jiwanya diisi dengan 

dzikir dan doa, mereka tidak takut dan malu kepada sesama manusia 

sebab hanya takut dan malu kepada Allah.

2.Minta maaf dan memaafkan

Minta maaf menunjukkan adanya pengakuan dan penyesalan atas 

perbuatan yang kita lakukan. Minta maaf selalu ditanamkan dalam 

Islam. Tidak sulit bagi orang beriman untuk minta maaf pada orang 

lain. Demikian pula ketika kita dimintai maaf, hendaknya tidak sulit 

memaafkan. Memaafkan adalah pintu pembuka jalan perdamaian. 

Memaafkan juga cara tepat memulai menyelesaikan perselisihan, 

menutup permusuhan, dan memelihara perdamaian.

Inti Pelajaran
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4. Memperbaiki diri
Setiap orang tentu telah melakukan kesalahan. Yang penting adalah keberanian mengakui kesalahan dan minta maaf atas kesalahan itu. Langkah berikutnya adalah belajar dari kesalahan itu agar tidak terulang lagi. Cara ini akan membuat kita lebih baik.

5. Memohon lindungan Allah

Ada makhluk Allah yang tidak suka kalau kita ini selalu baik, rukun 

dan damai. Makhluk itu namanya Syetan dan Iblis. Mereka selalu 

mendorong kepada keburukan dan permusuhan. Maka penting bagi 

kita untuk selalu memohon perlindungan Allah dari gangguan Syetan 
dan Iblis ini.

3. Bertanggung jawab

Karena perbuatan kita yang salah, maka kita harus berani mengambil 

resiko dan menerima akibatnya. Ini menunjukkan kita orang yang 

bertanggung jawab. Sifat ini penting dalam hidup kita. Apalagi setiap 

perbuatan akan dipertanggung jawabkan dan dihisab oleh Allah.



Al Kisah, pada suatu saat, nabi bepergian, beliau biasa melewati suatu 
jalan. Setiap kali nabi lewat, semua orang menyambut penuh hormat. 
Tapi, ada seorang pria yang sinis. Rupanya, dia seorang yang sangat 
benci pada nabi Muhammad SAW. Pertama kali nabi lewat, tanpa 

alasan yang jelas, dia langsung meludahi nabi. Namun orang itu merasa 
heran karena nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Hari kedua, 
nabi lewat lagi. Dia langsung meludahi. Hari ketiga, Nabi lewat lagi. 

Dia langsung meludahi. Hari keempat, Nabi lewat lagi. Pada hari 
kelima, Nabi lewat, tapi tidak ada yang meludahinya. Nabi menjadi 

heran, kemana orang yang meludahinya? Lalu Nabi bertanya kepada 
orang di sekitar tempat itu, apakah mereka tahu orang yang biasa 

meludahinya? Seseorang menjawab bahwa orang itu sedang sakit. Lalu 
Nabi pergi ke rumah orang itu untuk menjenguknya. Nabi mengetuk 

pintu. ”Siapa? Silahkan masuk!”, kata orang yang sakit itu. Betapa 
kagetnya orang itu, sebab orang yang menjenguk adalah yang selama 
ini diludahi. Dia sangat malu melihat kebaikan nabi Muhammad SAW.

Pengayaan
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BAB 10
MEMBERI MAAF

Ringkasan Materi

Memberi maaf merupakan 
perbuatan sangat mulia bila 
dibanding dengan meminta 
maaf. Memberi maaf tidak 

mungkin dilakukan oleh 
orang yang hatinya sempit. 
Memaafkan adalah solusi 

dalam menyelesaikan konflik 

dan pertengkaran. Tidak ada 

ruginya dengan memaafkan, 
bahkan menjadi gerbang 

perdamaian dengan sesama.

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat memahami bahwa 

siapapun dapat melakukan kesalahan 

dalam hidupnya.

2. Peserta didik dapat memahami bahwa 

keburukan tidak boleh dibalas dengan 

keburukan. Memaafkan adalah sifat 

mulia dan solusi dalam menyelesaikan 

konflik.

3. Peserta didik mampu memberi maaf 

terhadap orang yang telah berbuat 

buruk kepadanya.



Gali Ide

Inilah kebiasaan baik yang sepertinya paling susah dilakukan. 
Padahal, ini kebiasaan terbaik yang sangat penting dipertahankan. 
Memaafkan menunjukkan kebesaran hati. Memaafkan terkadang 
lebih sulit daripada meminta maaf. Memaafkan juga bukan hal kalah 
atau menang tetapi merupakan solusi dalam kehidupan.  Maaf yang 
tulus tidak hanya di mulut saja. Hati harus benar-benar lapang untuk 
menerima kesalahan yang diperbuat orang lain. Bisa nggak ya kita 
ikhlas memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Ingat, tidak 
ada manusia yang sempurna di dunia ini. Satu-satunya orang yang 
tidak membuat kesalahan adalah yang tidak pernah melakukan apa-
apa. Forgive and forget !
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Inti Pelajaran

Sebenarnya siapapun 
bisa melakukan 
kesalahan. Siapapun 
bisa memaafkan 

kesalahan orang lain. Namun 
apabila memaafkan dilakukan 
dengan sekedar memberi maaf, 
tanpa keikhlasan, malah bisa 
menimbulkan masalah baru.

Terkadang kita merasa berat untuk memaafkan orang yang telah berbuat 
salah kepada kita. Rasanya tidak enak, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. 
Namun bila kita dapat memberi maaf dan berbuat kebaikan pada saat diri 
dikecewakan tentu lebih mulia dari pada memberikan kebaikan dalam 
keadaan biasa.

Dengan memberi maaf tidak berarti kita akan langsung melupakan apa 
yang terjadi. Kesalahan bukan untuk dilupakan tetapi diambil hikmah dan 
pelajarannya.  Memberi maaf adalah langkah pilihan yang baik sebab akan 
memperbaiki keadaan dan dapat mengambil pelajaran atas keadaan itu.

Memaafkan tidak terbatas waktu dan tempat. Kapan pun sikap memaafkan 
diperlukan sebab kebutuhan memberi maaf akan muncul setiap saat 
sebagaimana setiap saat orang bisa berbuat salah kepada kita. Memberi 
maaf juga bisa menjadi langkah awal penyelesaian suatu masalah. Sehingga 
memaafkan merupakan cara mencegah terjadinya kesalahan yang baru. 
Kalaupun terulang lagi kesalahan orang lain terhadap kita, kita dapat 
mengatasinya dengan belajar dari kesalahan sebelumnya.
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Salah satu kesempurnaan manusia yang agung adalah 
memaafkan orang-orang yang telah berbuat buruk 
kepadanya. Sifat maaf dan memaafkan adalah sifat 
keindahan dari Allah SWT, sedangkan sifat tidak memaafkan 
atau balas dendam adalah sifat setan. Maka orang yang 
mudah memaafkan akan mendapat kemuliaan dari Allah.

Orang yang bisa memaafkan biasanya hidupnya lebih tenang. Hidupnya 
tidak dipenuhi dendam dan kebencian yang hanya akan membuat jiwa 
tidak nyaman. Kalau kamu bisa memaafkan dengan tulus, maka kamu akan 
merasakan kehidupan yang bermakna. Hidup ini  harus dipenuhi dengan cinta 
dan kedamaian. Untuk apa merusak hidup yang indah ini dengan amarah?

Memaafkan menjadi penting di usia remajamu. Karena ketika usiamu 
remaja, emosimu masih labil. Kesulitan meredam marah dan dendam kadang 
menyeretmu pada tawuran dan sebagainya. Karena itu, belajarlah memaafkan 
dan melupakan kesalahan orang lain. Bukankah kamu juga bisa berbuat salah? 

1. Pikirkan kebaikan orang lain dan bukan keburukannya. Setiap orang tentu 
memiliki kebaikan. Cobalah untuk melihat kebaikan orang lain terlebih 
dahulu. Semakin banyak kita temukan kebaikannya niscaya kita bisa 
mengakui kelebihannya dibanding dengan kekurangannya.

2. Berpikir positif terhadap orang lain. Husnuzhan pada orang lain akan lebih 
bermanfaat bagi jiwa dan rohani kita dari pada bersu’uzan kepada orang 
lain. Memandang orang lain dengan positif dapat menghilangkan sikap 
curiga.

3. Mengakui bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan. Suatu 
ketika nanti kita tentu dapat melakukan kesalahan sebagaimana orang 
lain. Alangkah bahagianya bila suatu ketika kita berbuat salah kemudian 
dimaafkan oleh orang yang tertimpa kesahalan kita itu.

4. Jangan membuka aib teman atau orang lain sebab hanya akan 
menghinakannya. Biarlah kita simpan sendiri keburukan teman atau orang 
lain itu.

5. Tirulah kedua orang tua kita yang selalu membuka pintu maaf atas 
kesalahan yang kita lakukan. Berapa kali kita melakukan kesalahan atau 
bahkan menyakiti hati mereka dalam usia kita ini? Bukankah mereka tetap 
menjadikan dan mengakui kita sebagai anak terbaiknya? 
Inilah sifat kemuliaan mereka.

Cara sederhana agar dapat memaafkan orang lain ;

Indahnya Memaafkan 

Inti Pelajaran



•	 Imam Abu Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, 

artinya :”Hendaklah kalian memaafkan karena maaf tidak menambah seorang 
hamba melainkan kemuliaan. Maka saling memaafkanlah kalian niscaya Allah 
akan memuliakan kalian” 

•	 Dalam suatu khutbah Rasulullah bersabda: “Maukah kalian aku 
beritahu sebaik-baik makhluk di dunia dan akhirat? Dia adalah 
orang memaafkan orang yang telah menyakiti kalian, menyambung 
(silaturrahmi) dengan orang yang telah memutuskan (silaturrahmi) 
dengan kalian, berbuat baik terhadap orang telah berbuat buruk 
pada kalian, dan memberi orang yang telah mencegah (tidak 
memberi) pada kalian (Insan Ilahiah; Imam Khomeini, Pustaka 
Zahra, Jakarta, 2004, hal.403)

•	 Allah swt mengajari kita bahwa orang bertaqwa yang akan 
mendapatkan balasan surga itu cirinya bisa menahan amarah dan 
memaafkan (Q.S. Ali-Imran [3]: 133)

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan-mu dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang 
bertakwa. “ (Q.S. Ali-Imran [3]: 133)
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•	 Saya  sulit  memaafkan orang yang 

menyakiti hati saya
•	 Memaafkan orang lain menunjukkan 

lemahnya seseorang
•	 Berbuat kesalahan harus segera dibalas

•	 Saya tahu memaafkan itu baik, tapi  tidak 

ingin melakukan
•	 Saya tahu meminta maaf itu baik, tapi  

tidak ingin melakukan
•	 Saya tidak terima bila ada orang yang 

menyakiti hati
•	 Saya puas jika dapat membalas kesalahan 

orang lain
•	 Memaafkan akan mengurangi harga diri

•	 Saya tidak pernah berbuat salah pada 

orang lain
•	 Tawuran itu boleh saja asal jelas tujuannya

Mari belajar menilai diri sendiri ! Kita termasuk orang yang suka memaafkan atau tidak. Isilah dengan memberi tanda chek (V) !

Pernyataan Ya Tidak

PETUNJUK :
1. Isilah	dengan	memberi		tanda	cek	(√).

2. Berapa jumlah atau jumlah prosentase yang anda peroleh?

3. Dengan hasil tersebut Anda akan mengetahui keadaan diri Anda sendiri.

Jumlah Item

Prosestase
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BAB 11

Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik mampu 

mengidentifikasi, menunjukkan, 

dan menampilkan perilaku 

berkompetisi dalam kebaikan 

seperti yang terkandung dalam 

Q.S. al-Baqarah [2]: 148 dan Q.S. 
Fatir [35]: 32.

Ringkasan Materi

Kebaikan yang kita 
berikankepada orang lain 
bukan saja dapat membawa 
manfaat pada satu orang 
tetapi bisa dirasakan oleh 
banyak orang. Kita tidak 

hanya berupaya melakukan 
kebaikan, tetapi lebih dari 

itu kita harus berupaya 
berlomba dalam melakukan 

kebaikan      

BERLOMBA        

DALAM KEBAIKAN



Suatu hari, seorang anak miskin yang berjualan dari rumah ke 
rumah untuk membiayai sekolahnya merasa sangat kehausan 
tapi hanya mempunyai uang satu sen. Ia memutuskan untuk 

minta minum di rumah berikutnya, namun segera kehilangan 
keberaniannya ketika seorang gadis cantik telah membukakan pintu. 
Sebagai gantinya ia minta air. Gadis itu melihat bahwa si anak kecil 
tampak lusuh dan lehausan, ia lalu membawakannya segelas besar 

susu. Anak itu pun meminumnya perlahan-lahan.

Ia tidak saja lebih kuat badannya, tapi keyakinannya kepada Allah dan 

kepercayaannya kepada sesama manusia menjadi semakin mantap. 

Sebelumnya ia telah merasa putus asa dan hendak menyerah pada 

nasib.
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Belasan tahun kemudian gadis itu menderita sakit 

parah. Para dokter setempat kebingungan sewaktu 

mendiagnosa penyakitnya. Mereka lalu mengirimnya 

ke kota besar dan mengundang beberapa dokter 

ahli untuk mempelajari penyakit langka si pasien. 

Dr. Supardi akhirnya dipanggil ke ruang konsultasi 

untuk dimintai pendapat. Ketika mendengar nama kota asal si 

pasien, terlihat pancaran aneh di mata dr Supardi. Ia segera bangkit 

lalu berjalan di lorong rumah sakit dengan berpakaian dokter 

untuk menemui si pasien. Dr Supardi segera mengenali wanita 

sakit itu. Ia lalu kembali ke ruang konsultasi dengan tekad untuk 

menyelamatkan nyawanya.

Sejak hari itu dr Supardi memberikan perhatian khusus pada 

perkembangan si pasien. Setelah dirawat cukup lama, akhirnya 

si pasien bisa disembuhkan. Dr. Supardi meminta kepada bagian 

keuangan agar tagihan rumah sakit diajukan kepadanya dahulu 

untuk disetujui sebelum diserahkan kepada si pasien. Nota tagihan 

pun kemudian dikirimkan ke kantor dr. Supardi. Ia mengamati 

sejenak lalu menuliskan sesuatu di pinggirnya. Tagihan itu kemudian 

dikirimkan ke kamar pasien. Si pasien takut membuka amplop nota 

tagihan karena yakin bahwa untuk dapat melunasinya ia harus 

menghabiskan sisa umurnya. Akhirnya, tagihan itu dibuka dan 

pandangannya segera tertuju pada tulisan di pinggir tagihan itu : 

“Telah dibayar lunas dengan segelas susu”

Tertanda

dr. Supardi

Air mata bahagia membanjiri mata 

si pasien. Ia berkata dalam hati, 

Terima kasih ya Allah, cinta-Mu telah 

tersebar luas lewat hati dan tangan 

manusia.

Hikmah apa 
yang dapat 
kamu ambil 
dari cerita 
tersebut?

Gali Ide
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Kemuliaan manusia bisa kita pahami dari iman dan amal saleh atau 
kebaikannya dalam bersikap dan bertingkah laku. Semakin banyak 

seseorang berbuat baik maka akan semakin mulia di hadapan Allah SWT. 
Di sinilah letak pentingnya berloma-lomba dalam kebaikan, sebagaimana 
firman Allah yang artinya “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. 
Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah 
[2]: 148). Dalam ayat lain Allah berfirman :

“kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara 
hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri 

dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih 
dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang 

Amat besar. (Q.S. al-Fathir [35]: 32)

Jalan menuju amal baik mungkin akan terasa berat untuk dilalui.  Meski 
demikian,  kebaikan harus terus kita wujudkan dalam kehidupan ini. 
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Ada beberapa hal yang bisa dijadikan motivasi bagi 
seseorang agar bersemangat melakukan kebaikan. 

Niat yang ikhlas karena Allah dalam melakukan kebaikan akan membuat 
seseorang memiliki perasaan yang ringan dalam mengerjakan amal 
saleh. Sedangkan, jika kebaikan dilakukan tanpa keikhlasan maka 

akan terasa berat. Di samping itu keikhlasan akan membuat seseorang 
berkesinambungan dalam berbuat kebaikan. Orang yang ikhlas tidak 
akan bersemangat karena dipuji dan tidak akan lemah karena dicela. 

Pujian atau celaan tidak akan membuatnya terpengaruh dalam 
melakukan kebaikan.

Niat yang ikhlas 

Cinta pada Kebaikan 

Seseorang akan antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya 
terdapat rasa cinta terhadap kebaikan. Karena seseorang akan sulit 

melakukan suatu kebaikan apabila dia sendiri tidak suka pada kebaikan. 
Oleh karena itu rasa cinta pada kebaikan harus kita tanamkan dalam 

jiwa masing-masing, sehingga menjadikan tiap bentuk kebaikan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

akan membuat kita ingin selalu mengikuti segala bentuk kebaikan oleh 
siapapun yang melakukannya.

Mencintai dan Meneladani Orang yang Berbuat Baik

Allah SWT telah menyebutkan kecintaan-Nya kepada siapa saja 
yang berbuat baik, karenanya kita pun harus mencintai mereka yang 

berbuat baik. Allah berfirman : 
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 “Dan belanjakanlah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 
dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)
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Merasa Beruntung Apabila Melakukan Kebaikan 

Berbuat baik merupakan sesuatu yang sangat mulia karena itu 

seseorang akan melakukan kebaikan apabila dengan kebaikan itu dia 

merasa memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. 

Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh manusia apabila ia 

berbuat baik. Pertama, selalu disertai oleh Allah SWT., lihat Q.S. al-

Nahl, [16]:128. Kedua, menambah kenikmatan untuknya, lihat Q.S. 

al-Baqarah, [2]: 58; Q.S. al-A’raf, [7]: 161; Q.S. al-Ahzab, [33]: 29. Ketiga, 

dicintai Allah lihat Q.S. al-A’raf, [7]: 161; Q.S. al-Maidah, [5]: 13; Q.S. al-

Baqarah, [2]: 236; Q.S. Ali Imran, [3]: 134&148; Q.S. al-Maidah, [5]: 96. 

Keempat, memperoleh rahmat Allah, lihat Q.S. al-A’raf, [7]: 56. Kelima, 

memperoleh pahala, lihat Q.S. al-Taubah, [9]: 120; Q.S. Hud, [11]: 115; 

Q.S. Yusuf, [12]: 56. Keenam, dimasukkan ke dalam surga, lihat Q.S. 

al-Maidah, [5]: 85; Q.S. al-Zumar, [39]: 34; Q.S. al-An’am, [6]: 84; Q.S. 

Yusuf, [12]: 22; Q.S. al-Qashash, [28]: 14; Q.S. al-Shaffat, [37]: 80.

Apabila seseorang menganggap berbuat kebaikan merupakan suatu 
kebutuhan, lebih dari sebagai kewajiban, maka orang tersebut 

akan merasa sangat rugi jika tidak melakukan kebaikan di dalam 
kehidupannya. Karena kerugian itu hanya menjadi milik orang yang 
tak beriman dan yang meninggalkan berbuat kebaikan (amal saleh). 

Hal ini dijelaskan dalam al-Quran, 

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat 

menasihati supaya menetapi kesabaran.” (Q.S. al-‘Ashr[103]: 2-3)

Merasa Rugi Apabila Meninggalkan Kebaikan 
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Memahami Ilmu dan Cara Melakukan Kebaikan 

Bagi seorang muslim setiap amal yang dilakukannya tentu harus 
didasari pada ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, dipahami, 

dan dikuasai insyaallah akan semakin banyak amal yang bisa 
dilakukannya. Tak hanya itu, bagi orang yang berilmu maka Allah 
akan mengangkat derajatnya sesuai dengan firman Allah Q.S. Ar-

Radu 
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Dalam al-Quran, Allah secara tegas menyatakan, 

“Dan janganlah kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Q.S. al-Isra [17]: 36)
Kebaikan juga harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik. 
Sebelum seseorang melakukan kebaikan, maka ia harus mengerti 
bagaimana kebaikan tersebut dilakukan sesuai dengan tatacaranya 
yang baik. Misalnya, mendirikan ibadah shalat haruslah dilakukan 
dengan tatacara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, 
dan dikerjakan dengan baik dan sempurna. Mengajak orang untuk 
melakukan kebaikan juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan 
benar. Tidak boleh ada paksaan dalam melakukannya.



Kesalehan ritual adalah jenis kesalehan 
yang diukur berdasarkan ketaatan 

seseorang dalam menjalankan berbagai 
ibadah secara personal, yang menghubungkan antara dirinya dan 

Tuhan. Biasanya, ibadah semacam ini tuntunannya telah jelas 
didasarkan pada kitab suci yang disampaikan melalui para nabi 

dan rasul-Nya.

Sedangkan kesalehan sosial adalah berbagai kebaikan dan 
amal saleh yang dilakukan terhadap sesama makhluk, tanpa 

membedakan keyakinan, agama, budaya, etnis, ras, status sosial, 
dan gender. Kesalehan jenis ini juga dilakukan  terhadap berbagai 

entitas di luar manusia, yakni tumbuhan, hewan, dan alam 
semesta yang lebih luas. Bersikap sopan santun, menghargai 

perbedaan, dan saling tolong menolong adalah salah satu bentuk 
kesalehan sosial ini. 

Inti Pelajaran
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Kedua bentuk kesalehan ini sama-sama penting 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Hasil dari pelaksanaan ibadah ritual harus 

tercermin dalam bentuk kesalehan sosial. 

Karena pemupukan kesalehan yang bersifat 

pribadi belumlah cukup bila tidak dibarengi oleh 

penguatan kesalehan sosial. Ketika seorang 

muslim melaksanakan ibadah shalat, maka dengan 

shalatnya, ia harus dapat mencegah perbuatan keji 

dan munkar (Q.S. al-Ankabut [29]: 45). Semakin 

baik seseorang dalam melakukan ibadah ritual, 

maka sepatutnya semakin baik pula amal sosialnya, 

dan semakin kuat kepekaannya terhadap pelbagai 

persoalan sosial di masyarakat. Dengan demikian 

terdapat keseimbangan antara kesalehan pribadi 

dan kesalehan sosialnya. 
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Jelaskan mengapa kita tidak hanya sekedar melakukan 
kebaikan tetapi lebih dari itu kita harus berlomba 
dalam kebaikan! 

Mengapa kesalehan ritual dan kesalehan sosial harus 
dilakukan secara seimbang dan seiring sejalan?
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BAB 12

Ringkasan Materi

Setiap masyarakat atau bangsa 

tentu memiliki ciri khas budaya 

dan seni masing-masing.  Semua 

itu merupakan sunatullah yang 

harus kita pahami. Sikap kita 

adalah menghargai kelebihan 

orang lain termasuk hasil 
karya budaya dan seni yang 

mereka miliki agar mereka juga 

mau menghargai budaya dan 

seni yang kita miliki. Tidak boleh 

saling merendahkan budaya 
dan seni orang atau bangsa 

lain.

MENGHARGAI KARYA 
      DAN BUDAYA 
BANGSA LAIN

Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik mampu 
menghargai hasil karya 
budaya dan seni bangsa lain



ILUST
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Gali Ide

Tahukah kamu, siapa al-Khawarizmi itu? Nama 
lengkapnya adalah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. 
Ia adalah seorang ilmuwan di bidang Matematika yang 

sangat terkenal di dunia. Orang Eropa menyebutnya dengan 
Algorisma. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam 
arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. karena apa? karena 
dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama 
dalam ilmu Matematika dan Aritmatika. Bukunya yang terkenal 
berjudul Al-Jabr Wal Muqâbalah, kemudian buku tersebut disalin 
oleh orang-orang Barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal 
dengan nama Aljabar.



Inti Pelajaran

Budaya merupakan hasil karya cipta manusia. Pada dasarnya 
manusia-manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial 
mereka sebagai suatu proses adaptasi terhadap lingkungan fisik 
dan biologis mereka. Perubahan suatu lingkungan dapat pula 
mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan kebudayaan, 
dan perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena 
mekanisme lain seperti munculnya penemuan baru (invention), 
penyebaran kebudayaan (difusi) dan penerimaan kebudayaan 
lain (akulturasi).

Kadang kita membandingkan kemajuan satu negara dengan 
negara lain, seakan-akan negara kita  adalah segalanya. 
Padahal jika kita telusuri, begitu banyak kelebihan satu negara 
yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Sebagai contoh budaya, 
bahasa dan suku adalah kelebihan sekaligus faktor pendukung 
suatu negara. Ia merupakan cikal bakal bangkitnya negara, 
bahkan maju tidaknya suatu negara sangat tergantung pada 
tiga faktor di atas. Ketiganya haruslah dapat dipelihara, dijaga, 
dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya.
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Kebudayaan sebuah bangsa tidak pernah statis. Ia 
senantiasa dinamis dan mampu beradaptasi secara dialektis 

dan kreatif dengan dinamika masyarakat. Adakalanya 
ia mempengaruhi atau malah sebaliknya, dipengaruhi 

oleh masyarakatnya. Kebudayaan mengalir dalam setiap 
gerakan, saling pengaruh tanpa akhir dalam denyut nadi 

kehidupan. 

Betapa pentingnya kita menghormati dan menjaga budaya 
yang sudah ada, karena kebudayaan mempunyai hubungan 

erat dengan masyarakat dalam suatu bangsa. Budaya 
sangat penting bagi suatu bangsa, di mana budaya bisa 

menjadi andalan dan ciri khas dalam tatanan berbangsa dan 
bernegara.

Singkatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk memandang 
rendah sebuah bangsa atau suku tertentu di dunia ini. Dan 

jelas tidak ada alasan juga bagi kita untuk memandang 
rendah diri kita sendiri. Perbedaan yang muncul bukan 

disebabkan oleh superioritas/inferioritas pada tingkatan 
individu, tetapi lebih jauh hal tersebut berhubungan dengan 
kondisi geografis yang harus dihadapi masyarakat setempat 

yang tinggal di daerah tersebut.

Inti Pelajaran



Kita perlu mengenal lebih jauh kebudayaan sebuah bangsa, karena hal 

tersebut menghasilkan manfaat yang sangat luas, diantaranya adalah: 

• Sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup.
• Tanggap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam 

sehingga lebih peka terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, 
perilaku manusia dan ketentuan yang diciptakannya.

• Mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya dan ikut 
mengembangkan budaya bangsa serta melestarikan budaya nenek 
moyang leluhur kita yang luhur nilainya.

• Sebagai calon pemimpin bangsa tidak jatuh kedalam sifat-sifat 
kedaerahan (chauvinism).

• Dapat menciptakan sifat kebudayaan yang universal dan dinamis.
• Dapat mengenal lebih dalam tentang budaya yang terdapat di Negara 

yang kita cintai dengan melihat dari kesenian, bermacam-macam suku, 
adat istiadat, bahasa, budaya daerah dan budaya nasional.

• Mampu menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan 
kelompok.

• Dapat mengenal lebih jauh tentang unsur-unsur budaya seperti : 
kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, Bahasa 
dan kesenian, mata pencaharian hidup, peralatan dan teknologi.
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Kita menyadari bahwa setiap budaya memiliki kekhasannya masing-masing. 

Bahkan seringkali saling bertolak belakang. Di satu budaya sikap tertentu 

dapat diterima, namun dalam budaya yang lain tidak. Sebagai contoh ketika 

seorang Jawa berada di tengah suku Dayak.

Pengenalan budaya dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia 

oleh warga negara Indonesia sangatlah penting. Karena multikultur adalah 

ciri yang melekat pada bangsa Indonesia. selain itu, hal tersebut adalah 

aset bangsa yang telah mempersatukan kita. Tetapi pemahaman mengenai 

budaya bangsa kita masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu pengenalan 

yang dimulai sejak dini kepada seluruh warga bangsa agar dapat memahami 

secara sadar akan keragaman budaya bangsa yang masing-masing 

mempunyai makna dalam kehidupan. 



Pengayaan

Inilah ilmuwan Indonesian 
yang mendunia.

Dr Johny Setiawan misalnya. Pria 

yang masih berusia 36 tahun itu, 

kiprahnya di Jerman sebagai ahli 

Astrofisika sering mendapatkan 

apresiasi dari para ilmuwan 

setempat. Johny Setiawan adalah 

orang penemu planet baru di tata 

surya baru-baru ini. Dan yang 

lebih menimbulkan decak kagum 

ternyata, planet yang ditemukan 

Johny ternyata bukan satu planet, 

tetapi 10 planet baru. Johny 

Setiawan yang merupakan lulusan 

doktor termuda di Albert-Ludwigs 

Universitas, Freiburg, Jerman itu 

kini adalah satu-satunya ilmuwan 

non Jerman yang menjadi Ketua 

Tim Proyek Max Planck Institute 

for Astronmy, Jerman. 

Ilmuwan lain yang berjaya 

di luar negeri adalah Juliana 

Sutanto PhD. Wanita asal 

Manado, Sulawesi Utara ini 

adalah satu-satunya profesor 

Indonesia, yang ketika berusia 

28 tahun sudah meraih posisi 

sebagai Asisten Pofesor di salah 

satu universitas ETH di Zurich, 

Swiss. “Padahal saya dulu tidak 

diterima di universitas di dalam 

negeri. Lalu atas saran keluarga, 

saya kemudian melanjutkan 

kuliah di salah satu universitas di 

Singapura,” kata Yuliana yang ahli 

di bidang manajemen informatika 

mengenang. Sudah banyak 

penghargaan yang diraih Juliana. 

Selain itu beberapa penelitiannya 

sudah ia patenkan. 
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Jika Juliana Sutanto berkiprah 
di Swiss, lain halnya dengan 
Dr Merlyna Lim. Wanita 
energik asal Bandung 
itu sudah puluhan tahun 
mengajar di Universitas 
Arizona, Amerika Serikat. 
Seperti halnya Juliana, Dr 
Merlyna juga telah melakukan 
penelitian dan riset terutama 
di bidang media publik. Dr 
Merlyna adalah lulusan cum 
laude dari University of 
Twente di Enschede, Belanda. 
Selain sebagai profesor di 
Universitas Arizona, Amerika 
Serikat, Merlyna juga sering 
mengajar di sejumlah 
universitas di berbagai negara 
terutama di Amerika dan 
Eropa. 

Putra Indonesia yang 
banyak mendapat simpati 
para ilmuwan dunia lainnya 
adalah Dr Khoirul Anwar. 
Pria asal Kediri, Jawa 
Timur itu baru-baru ini 
telah menciptakan sistem 
telekomunikasi berbasis 4 
G alias generasi keempat. 
Artinya, ciptaan pemuda 
desa, yang berusia 32 tahun 
itu telah menyempurnakan 
sistem komunikasi yang kita 
kenal saat ini yaitu 3 G alias 
generasi ketiga. “Jadi, dengan 
sistem komunikasi 4 G ini 
hambatan yang ada di 3 G bisa 
disempurnakan di 4 G, kata Dr 
Khoirul menjelaskan. Tentu 
saja penemuan atau karya Dr 
Khoirul itu telah dipatenkan di 
Jepang. 
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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

budaya?

2. Berikan 1 contoh budaya bangsa Indonesia !

3. Berikan 1 contoh kesenian asli Indonesia !

4. Mengapa kita harus menghargai budaya dan 

seni bangsa lain?

5. Jelaskan manfaat menghargai budaya dan 

seni bangsa lain !
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BAB 13

Ringkasan Materi

Masa kejayaan peradaban 

Islam terbentang antara 

abad ke-8 hingga abad ke-17, 

ditandai dengan pesatnya 

perkembangan ilmu 

pengetahuan di berbagai 

bidang kehidupan. Dalam 

masa-masa kejayaan ini, kita 

akan melihat sejauh mana 

nilai-nilai universal toleransi, 

kesetaraan, dan anti 

diskriminasi tumbuh dalam 

kehidupan sosial-keagamaan 

sehingga menggerakkan 

terjadinya Kebangkitan Islam 

di abad pertengahan tersebut 

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat 

menjelaskan dan menyebutkan 

perkembangan Islam pada abad 

pertengahan.

2. Peserta didik dapat memahami 

contoh-contoh terbaik praktek 

kehidupan sosial-keagamaan 

yang inklusif  pada masa abad 

pertengahan.

INKLUSIF 

SEBAGAI SEMANGAT 
PERADABAN ISLAM



118

Gali Ide

Simaklah kisah berikut ini...

Dari kisah tersebut di atas 
nilai apa yang dapat kamu 
ambil? Tulislah kemudian 

diskusikan.

Sebuah kisah menarik terjadi pada zaman kekuasaan 
Abbasiah saat kepemimpinan Harun Al-Rasyid, tatkala 
beliau mengirimkan jam sebagai hadiah pada Charlemagne 
seorang penguasa di Eropa. Penunjuk waktu yang setiap 

jamnya berbunyi itu oleh pihak Uskup dan para Rahib dianggap 
bahwa di dalam jam itu ada jinnya sehingga mereka merasa 
ketakutan, karena dianggap sebagai benda sihir. Pada masa itu dan 
masa-masa berikutnya, Eropa masih mempergunakan jam pasir 
sebagai penentuan waktu.

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid ini 
mempertontonkan satu hubungan simpatik antara dua kekuasaan 
yang memiliki latarbelakang keagamaan yang berbeda.



Inti Pelajaran
Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Pada Masa Kejayaan Islam

K
ebangkitan Islam di abad pertengahan tidak lepas dari adanya 
gerakan massif dalam menerjemahkan karya-karya filsafat 
dan sains ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa 
Arab. Proyek penerjemahan ini telah dilakukan sejak masa 

kekuasaan Bani Umayyah, namun puncaknya terjadi pada masa al-
Makmun ketika Bani Abbasiyah berkuasa. 

Yang menarik untuk diketahui adalah penerjemahan tersebut dilakukan 
oleh para ilmuwan yang berasal dari lintas budaya dan agama. ‘Abdullah 
ibn al-Muqaffa’(w. 757), seorang Zoroastrian berkebangsaan Persia 
adalah salah satu yang cukup berjasa dalam menerjemahkan karya-karya 
berbahasa Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Ia dikenal 
telah menerjemahkan kitab berjudul “Kalilah wa Dimnah” karya seorang 
pujangga India, Bidpai, dari bahasa Persia Kuno ke dalam bahasa Arab. 
Ia juga menerjemahkan karya filsafat Aristoteles berjudul Categories, 
Hermeneutica, dan Analytica apriora. Karya-karya ini diterjemahkan pada 
masa pemerintahan Khalifah al-Mansur (w. 754).

Ilmuwan Nasrani yang berjasa menerjemahkan karya-karya filsafat dan 
sains Yunani diantaranya adalah Abd al-Masih ibn Na’imah (w. 835) 
berasal dari Emesa. Ia menerjemahkan Teologia Plotinus yang dalam 
bahasa Arab dikenal dengan judul Athûlugia (teologi) atau Kitâb al-
Rubûbiyyah (Kitab Ketuhanan).

Yahya al-Bithriq (w. 815) adalah salah satu penerjemah terpenting pada 
masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Ia menerjemahkan berbagai buku 
filsafat dan sains Yunani seperti Timaeus karya Galen, De Anima, Book of 
Animals dan Analytica priora karya Aristoteles. 
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Pada masa al-Ma’mun proyek penerjemahan karya-karya 
filsafat dan sains ini mendapat perhatian penuh. Penguasa pada 

saat itu menetapkan kebijakan khusus terkait “pengaraban” 
berbagai karya filsafat, sains, dan kedokteran. Untuk menopang 

proyek ini, al-Ma’mun mendirikan sebuah perpustakaan besar 
dan lembaga ilmiah yang bernama Bait al-Hikmah. Lembaga 

ini dipusatkan di ibu kota kekuasaan yang terdapat di Bagdad. 
Tentulah, Bagdad pada masa itu menjadi pusat bagi segala 

aktivitas pengembangan keilmuan di dunia Islam.

Di dalam Bait al-Hikmah, para 
ilmuwan melakukan pengkajian, 
penelitian, dan penerjemahan 
terhadap berbagai karya sains dan 
filsafat Yunani. Selama dua periode 
berturut-turut Bait al-Hikmah 
dipercayakan pengelolaannya di 
bawah kepemimpinan ilmuwan 
Nasrani yang memiliki konsen yang 
kuat terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam tradisi ilmiah 
Islam. Mereka adalah Yuhana ibn 
Masiwaih (w. 857) dan muridnya 
Hunain bin Ishaq (w. 873). Yuhana 
diangkat sebagai dokter istana 

sejak masa Harun al-Rasyid, al-
Amin, al-Ma’mun, al-Mu’tashim, 
al-Watsiq, dan al-Mutawakkil.

Adapun Hunain bin Ishaq, adalah 
penerjemah karya-karya Plato, 
Aristoteles, dan Galen. Selain itu ada 
juga nama-nama seperti Qustha’ bin 
Luqa (w. 912) dan Yahya bin ‘Adi 
(w. 974), seorang pengikut Kristen 
Jacobite, murid dari Abu Bisyr Matta 
(w. 940) dan al-Farabi (w. 950).

Tentu kita juga tidak bisa melupakan 
kebesaran jasa yang dilakukan oleh 
para ilmuwan muslim sendiri dalam 
membangun peradaban Islam pada 
abad pertengahan. Al-Kindi, al-
Farabi, Ikhwan al-Safa, Ibn Sina, 
dan al-Biruni adalah beberapa nama 
yang selama ini dikenal sebagai para 
filosof dan ilmuwan muslim. Karya-
karya mereka berjumlah ratusan dan 
tersebar di dunia, bahkan dipelajari 
di dunia Barat sebagai jembatan 
bagi terciptanya Renaisans Eropa.
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Fakta di atas menunjukkan bahwa 
kebangkitan sebuah peradaban 
tanpa dapat terjadi tanpa 
dialndasi oleh keberagaman, 
baik keberagaman agama, suku, 
bangsa, etnis, dan lain sebagainya. 

Pada masa al-Ma’mun, upah 
penerjemahan terhadap 
karya-karya ilmiah dihargai 
dengan emas dan perak. 1 kg 
kertas berisi terjemahan akan 
dihargai sepadan dengan 1 kg 
emas. Inilah salah satu bentuk 
apresiasi dan perhatian yang 
dicurahkan oleh penguasa demi 
kemajuan ilmu pengetahuan 
di abad-abad keemasan Islam.

Selain melakukan aktivitas 
penerjemahan, kebangkitan 
peradaban Islam juga dilakukan 
melalui serangkaian diskusi, kajian, 
dan seminar. Al-Ma’mun sendiri 

pada masa itu dikenal sebagai 
seorang filosof dan ilmuwan. 
Ia sendiri yang memimpin 
setiap majelis-majelis 
keilmuan yang diadakan 
di istana dan dihadiri oleh 
para ilmuwan besar pada 

saat itu. Ia mengundang para 
ilmuwan dari beragam latar belakang 
keagamaan untuk mengkaji berbagai 
bidang keilmuan seperti logika, 
aritmatika, geometri, astronomi, 
music, zoology, botani, hingga 
metafisika dan ilmu-ilmu ketuhanan. 

Jauh sebelum masa al-Ma’mun, kajian-
kajian keilmuan telah lama digalakkan. 
Kajian dalam bidang teologi dan 
logika telah dilakukan pada masa 
kekhalifahan Ummayah dengan 
mengundang para ilmuwan dari latar 
keagamaan yang berbeda, seperti 
Severus Sebokht (w. 696), Jacob dari 
Edessa (w. 708), dan Georgius yang 
dijuluki “Uskup Arab” (w. 774). Mereka 
ini adalah para ilmuwan berhaluan 
Kristen Jacobite dan Nestorian.

Inti Pelajaran
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Aktivitas lain yang juga cukup 
penting bagi kemajuan peradaban Islam adalah penelitian 

di bidang astronomi dengan melakukan serangkaian 
observasi ilmiah di dalam observatorium. Bait al-Hikmah 

juga dilengkapi oleh observatorium, di dalamnya 
dilakukan peneropongan terhadap benda-benda angkasa 

sebagai bagian dari observasi empiris yang dilakukan 
dalam tradisi ilmiah Islam.

Pada saat Bagdad diserang oleh pasukan Hulagu Khan 
tahun 1258, pusat keilmuan dipindahkan ke kawasan 
Maragha di bawah kepemimpinan seorang ilmuwan 

muslim ternama, yakni Nasir al-Din al-Thusi. Atas perintah 
Hulagu Khan, ia mendirikan pusat keilmuan Maragha 

dimana didalamnya dibangun pula sebuah observatorium 
besar untuk melakukan penelitian astronomi.



Perkembangan Kebudayaan Islam Pada Abad 
Pertengahan

Pada abad pertengahan bukti menonjolnya kebudayaan 
Islam direpresentasikan dalam bentuk megahnya arsitektur 
bangunan-bangunan. Hal ini tak lain merupakan buah dari 

berkembangnya dunia keilmuan terutama ilmu geometri dalam 
tradisi ilmiah Islam.

Dalam perkembangan arsitektur Islam, kita bisa menyaksikan bukti 
kejayaan peradaban Islam berupa bangunan-bangunan Masjid yang 
indah seperti Masjid Al Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman dan 
Masjid Abi Ayyub Al Anshari dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang 
indah. Kemajuan arsitektur pada masa itu tentu tidak lepas dari 
berkembangnya kajian terhadap bidang geometri yang digeluti oleh 
para ilmuwan muslim. Selain bangunan-bangunan tersebut, pada 
masa kekuasaan Turki Usmani abad 15, terdapat pula 235 bangunan 
lainnya yang dibangun oleh seorang arsitek muslim keturunan 
Kristen Yunani bernama Mimar Sinan. Ia berasal dari Anatolia.

Inti Pelajaran
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Pada saat kerajaan Safawi telah berhasil
 membuat Isfahan menjadi ibukota dan kota yang indah yang 

terdiri dari bangunan-bangunan seperti masjid, rumah-rumah sakit, 
sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zende Rud, dan Istana 
Chihil Sutun, taman-taman wisata yang ditata dengan indah. Di 
Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan dan 

273 pemandian umum. Dalam bidang seni, gaya arsitek bangunan-
bangunannya sangat kentara, misalnya masjid Shah (1611 M) dan 

masjid Syaikh Lutf Allah (1603 M). Unsur seni lainnya seperti 
kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, keramik,tenunan, 

mode, tembikar, dan seni lukis.
Selain yang tersebut, perkembangan budaya Islam juga berkembang 
di kerajaan Mongol misalnya karya seni yang menonjol adalah karya 
sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun 
India. Malik Muhammad Jayazi adalah penyair India yang terkenal 

dan menghasilkan karya besar “Padmavat”, Abu Fadl dengan 
karyanya Akhbar nama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah 
kerajaan Mongol dengan figur kepemimpinannya. Dalam hal seni 
terdapat karya-karya arsitektur yang indah seperti Istana Fatpur 

Sikri di Sikri, vila dan masjid-masjid yang megah nan indah seperti 
masjid yang berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya 

Delhi dan istana indah di Lahore. 

Inti Pelajaran
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Observatorium Maragha

Ketika Hulagu Khan membumihanguskan Baghdad, ia 

memindahkan pusat peradaban ke wilayah Maragha. Maragha 

adalah sebuah daerah yang saat ini termasuk wilayah 

Azerbaijan. Di Maragha inilah ia memerintahkan seorang ilmuwan 

muslim tokoh astronomi besar, Khwajah Nashir al-Din al-Thusi 

untuk membangun sebuah observatorium, sebagai tempat penelitian 

astronomi dan astrologi. Al-Thusi memang seorang ilmuwan yang 

pantas untuk menerima proyek gemilang ini. Ia memiliki kedudukan 

yang cukup tinggi di mata Hulagu Khan dan para penguasa saat itu.

Observatorium Maragha didirikan pada bulan Jumadil Ula tahun 657 

H, di Maragha. Hulagu Khan yang saat itu telah menguasai daerah-

daerah muslim, melihat bahwa observatorium yang pernah didirikan 

sebelumnya belumlah sempurna, maka ia menginginkan sebuah 

pusat observasi astronomi yang lebih canggih dan sempurna. Atas 

dasar inilah, maka al-Thusi pun memulai pengerjaan proyek besar 

ini. Ia mengumpulkan berbagai ilmuwan yang mumpuni dalam 

bidang ini demi memperlancar pekerjaan yang ia lakukan. Maka ia 

mengundang dan mengikutsertakan beberapa tokoh seperti Syams 

al-Din Ibn al-Muayyid al-‘Aradhi seorang ilmuwan Damaskus; 

Syams al-Din al-Syirwani; Syaikh Kamal al-Din al-Ayki; Husam al-

Din al-Syami;  Fakhr al-Maraghi yang menetap di Mosul, Fakhr al-

Khalathi dari Taflis; dan Najm al-Din Dabiran al-Katibi al-Qazwini.

Foto : wikipedia.org



Syams al-Din al-Jazari 

menceritakan, bahwa 

temannya yang bernama Hasan 

bin Ahmad al-Hakim pernah 

mengunjungi kota Maragha, 

lalu ia terperanjat ketika melihat 

sebuah observatorium megah 

ada di hadapannya yang dibuat 

oleh seorang ilmuwan besar 

Khwajah al-Thusi. Lalu ia melihat 

di dalamnya banyak terdapat 

peralatan untuk peneropongan 

bintang, di antaranya memiliki 

lingkaran untuk 5 daerah, 

yang terbuat dari tembaga. 5 

lingkaran tersebut adalah (1) 

untuk mengobservasi matahari 

ketika tepat berada di tengah 

hari; (2) mengobservasi daerah 

tegaknya matahari; (3) daerah 

bintang-bintang; (4) dairah 

al-‘aradh; (5) dairah al-Mayl.

Al-Thusi menyatakan dalam 

kalender astronominya yang 

bernama al-Zîj al-Ilkhânî bahwa 

bangunan observatoriumnya 

didasarkan pada observatorium 

lain yang pernah ada 

sebelumnya. Menurutnya ada 7 

observatorium yang ia pelajari 

yang telah ada sebelumnya, 

yaitu: observatorium Abrakhas 

yang berumur 1400 tahun, lalu 
observatorium ini diganti oleh 
observatorium Ptolomeus yang 
dibangun pada tahun 285 M. Lalu 
muncullah observatorium pertama 
dalam tradisi Islam, yakni yang 
dibangun pada masa al-makmun 
di Baghdad, dan terkenal sebagai 
“Observatorium al-Makmun”. 
Observatorium ini bertahan 
selama 430 tahun, sebelum 
kemunculan observatorium yang 
dibuat oleh al-Battani di Syam. 
Lalu setelah itu, di Mesir dibangun 
observatorium al-Hakimi dan 
di Baghdad kembali dibangun 
sebuah observatorium oleh Bani 
al-A’lam yang berumur 250 tahun.

Di pusat observasi ini, al-Thusi 
tidak hanya memfokuskan kegiatan 
pada penelitian astronomi saja. 
Namun ia juga mengembangkan 
kegiatan pengajaran dan penelitian 
di bidang kedokteran dan ilmu-
ilmu agama. Dalam sebuah 
keterangan, observatorium ini 
melakukan 4 kegiatan: pertama, 
penelitian astronomi yang biasa 
dilakukan oleh para filosof-
saintis saat itu. Bagi mereka 
ada upah harian sebesar 3 dinar. 
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Kedua, penelitian dalam bidang kedokteran yang dilakukan 

oleh para ilmuwan-kedokteran. Setiap harinya mereka diberi 

gaji sebesar 2 dinar. Ketiga, penelitian dan pengajaran dalam 

bidang fiqh dan ushul fiqh yang dilakukan oleh para fuqaha dari 

kalangan Syi’ah. Mereka menerima honor sebesar 1 dinar setiap 

harinya. Keempat, penelitian hadits nabi dan perkataan para 

imam yang dilakukan oleh para peneliti hadits (al-muhadditsûn). 

Mereka menerima gaji sebesar setengah dinar perharinya. Semua 

sistem pemberian honor dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh 

pemerintah Hulagu Khan. Hulagu memberi prioritas pada penelitian 

astronomi dan kedokteran, karena baginya keduanya memiliki korelasi 

positif bagi kekuasaannya. Keberadaan observatorium Maragha 

memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan keilmuan 

selanjutnya. Karena observatorium inilah, seorang Khwajah Nashir al-
Din al-Thusi menjadi terkenal ke seluruh dunia sebagai seorang astronom
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1. Bagaimanakah perkembangan kehidupan toleransi 
keagamaan di masa keemasan peradaban Islam? 
uraikan !

2. Apakah  sebuah peradaban dapat dibangun di atas 
landasan eksklusifitas? Jelaskan pendapatmu

3. Untuk konteks Indonesia yang memiliki keragaman 
budaya, suku, dan agama, bagaimana sepatutnya 
peradaban Indonesia dibangun?

Tugas :

Carilah
 conto

h-cont
oh 

lain di
mana t

oleran
si dan

 

kerjasa
ma lint

as bud
aya 

dan lin
tas ag

ama di
jalin 

dalam 
rangka

 memb
angun 

sebuah
 perad

aban! 
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1

BAB 14
KARAKTER INKLUSIF 
           ISLAM  NUSANTARA

Sebelum Islam masuk ke 
Indonesia, di sini sudah 
tumbuh berbagai budaya, 
kepercayaan dan agama. 

Kemudian Islam masuk dan 
tumbuh sebagai agama baru di 
nusantara. Islam berkembang 
dalam lingkaran sejarah 
budaya Nusantara. Oleh 

karenanya, kehadiran Islam 
adalah bagian dari perjalanan 
panjang sejarah bangsa ini. 
Islam telah memberikan warna 

kebudayaan bagi sejarah 
bangsa ini. Maka Islam tidak 
seharusnya dipisahkan atau 

dipertentangkan dengan budaya 
nusantara.

Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik dapat 

Memahami dan 

menerapkan upaya 

dakwah di Indonesia 

yang dilakukan dengan 

damai tanpa kekerasan 

ataupun peperangan. 

Ringkasan Materi :



Gali Ide
Mari kita perhatikan gambar berikut ! 
Kita akan menemukan adanya akulturasi dan 
naturalisasi budaya dalam perkembangan Islam 
di Nusantara ini. Semestinya kita tidak 
mempertentangkan budaya dengan agama Islam.

Masjid ini berada 
di Jawa Tengah. 
Bangunannya sangat 
berbeda dengan masjid 
di Arab pada umumnya. 
Arsitektur masjid 
ini dipengaruhi 
oleh budaya Hindu 
yang telah lama 
berkembang di Jawa 
Tengah sebelum Islam 
datang. Ini memberi 

Bandingkan dengan gambar 
di  samping ini. Gambar 
ini adalah salah satu Pura 
Hindu di Besakih, Bali. Pura 
adalah tempat ibadah pemeluk 
agama Hindu. Bangunannya 
mirip dengan masjid, bukan? 

Para abdi dalem kraton 
Yogyakarta selalu mengenakan 
pakaian Jawa lengkap 
saat melaksanakan tugas 
pengabdiannya.  Pakaian ini 
merupakan seragam resmi mereka. 
Seragam ini digunakan setiap 
saat, termasuk saat melaksanakan 
shalat. Haruskah mereka melepas 
seragamnya dan ganti pakaian 
untuk shalat?130

Foto : MASJID DEMAK //3.bp.blogspot.com

Foto : Abdi Dalem, //jadiberita.com

gambaran bahwa Islam tidak menolak budaya lain. 
Justru memadukannya dalam  ide Islam. Dengan cara 
inilah Islam berkembang dengan baik.



Inti Pelajaran

Agama Islam, yang  lahir dan berkembang di bumi 

Nusantara, tidak bisa dipisahkan dengan budaya 

yang ada pada masa itu. Ini artinya bahwa Islam 

sepenuhnya berada dalam darah dan daging perjalanan 

sejarah, tidak dalam kekosongan  budaya. Sebagai agama-

sejarah, Islam telah, sedang, dan akan terus berjalan  

dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Tujuan Islam 

adalah mengarahkan perubahan itu agar tidak tergelincir 

dari jalan lurus kenabian, dari jalan keadilan. Namun, sering 

kali Islam diasingkan dari persentuhan dengan fakta budaya 

dan sosial. Akibatnya, Islam menjadi  gamang menghadapi 

perubahan dan gagal mengemban misinya menuntun 

peradaban. 

Umat Islam, sebagai penduduk mayoritas Nusantara, 

semestinya tidak lagi mempersoalkan hubungan Islam, 

keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ketiga konsep itu 

haruslah senafas agar Islam yang berkembang di Indonesia 

merupakan agama  yang ramah, inklusif dan terbuka 

terhadap keragaman budaya.
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Menjadi muslim yang baik adalah juga menjadi warga 

negara Indonesia yang paham dengan perjalanan 

sejarah bangsa dan memperjuangkan cita-cita sosial 

para pendiri bangsa ini. Ini tidak berarti Islam di 

Indonesia harus berbeda dengan Islam di negara lain. 

Sebab inti Islam sebenarnya sama. Islam adalah agama 

yang satu tetapi memiliki manifestasi yang beragam. 

Bahkan sejak diwahyukannya kepada Rasulullah SAW 

Islam memiliki inti ajaran yang sama, yaitu tauhid 

kepada Allah swt. 

Bagi kita sendiri yang hidup di Indonesia, dalam rentang 

sejarahnya yang panjang itu, Islam telah hadir tanpa 

kekerasan. Agama ini tersebar dengan damai dan 

toleransi tinggi semenjak kedatangannya pada kali  

pertama.

Foto : Majid Istiqlal http://www.setkab.go.id
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Kisah-kisah penyebaran Islam oleh “Wali Songo” di Pulau 
Jawa, misalnya, memperlihatkan kearifan para penyebar 
agama Islam saat itu. Wali Sembilan tersebut bukan saja 
menggunakan unsur-unsur budaya yang telah ada sebagai 
media penyebaran Islam, bahkan  mereka memperkaya 
budaya yang ada dengan unsur-unsur baru Islam. Nyatanya 
akulturasi budaya tersebut membuat penyebaran Islam 
semakin pesat. Akulturasi budaya semacam itu, sejalan dan 
seiring khazanah tradisi Islam, yaitu: “mempertahankan 
yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih 
baik”.

Jika kita perhatikan dengan seksama, ada dua unsur utama 
yang membentuk kekhasan kaum muslim Indonesia dalam 
perjalanan sejarahnya.

Pertama, semangat keislaman berlandaskan pada jiwa 
Tauhid. Di dalamnya terkandung pesan perdamaian, rahmat 
dan persaudaraan antar manusia. Islam sebagai agama 
yang ditujukan pada kemanusiaan sebagai satu umat, 
mengajarkan asas-asas yang berlaku universal. Sehingga, 
Islam memberikan cukup peluang bagi setiap lingkungan 
sosial dan budaya untuk menerimanya dengan penyesuaian 
tanpa menimbulkan perubahan pada asas-asasnya. Kitab Suci 
pun menegaskan, bahwa manusia sesungguhnya adalah satu 
umat (Q.S. AL-Baqarah: 213). Al-Qur’an menandaskan pula 
bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa agar mereka saling mengenal.
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Kedua, semangat keindonesiaan. Dalam semangat 
keindonesiaan ini terkandung spirit kekeluargaan dan 

toleransi  masyarakat majemuk. Masyarakat yang terdiri dari 
berbagai suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kedua unsur 
pembentuk itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. 

Kekhasan itu pula yang menyebabkan semboyan “Bhinneka 
Tunggal Ika” bagi kaum muslim Indonesia bukan hanya manis 

di bibir, namun juga manis diterapkan dalam kehidupan  
keseharian. (Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan 

Esok, Simposium Festifal Istiqlal, Jakarta, 1991)

Karena itu sepatutnya pula kita menyampaikan rasa hormat 
yang dalam, penghargaan yang tinggi, dan terima kasih yang 

tulus kepada para pemuka Islam yang telah ikut menjadi 
pelopor semangat kebangsaan Indonesia itu.
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Berpijak dari itu, umat Islam mesti menjadi umat yang 
maju dan tidak  terbelenggu oleh masa lampaunya. 
Bukan pula umat yang dikesankan dengan cara-cara 
kekerasan dalam menggapai suatu tujuan.
Kita perlu menghadirkan Islam yang ramah terhadap 
keragaman dalam bingkai keindonesiaan. Yakni 
umat  yang  tumbuh dan berkembang dengan 
wawasan luas, menghargai perbedaan, cinta damai 
dan penuh toleransi pada umat lainnya. Umat yang 
akan membangun masa depannya yang gemilang di 
setiap lini kehidupan  sebagai bagian dari bangsa 
Indonesia.
Islam di Indonesia melahirkan budaya Islami  
khas Indonesia yang tidak ditemukan di negara 
lain. Budaya nusantara yang berasal dari dan  
berkembang di Indonesia yang dipengaruhi oleh 
ajaran Islam, seperti; Selawatan, Tari Zapin, Tari 
Seudati, Tari Menak, dan lain-lain.



1.  Selawat nabi Muhammad saw ciri khas :
•	 Penggunaan rebana/ terbang

•	 Adanya puji-pujian dalam bahasa arab

•	 Susunan nadanya bernafaskan Islam

2. Musik Gambus dan Rebana
Ciri khas musik ini adalah:

•	 Diringi dengan alat musik seperti, gambus, kecapi petik, 
marawis, atau alat musik modern.

•	 Syair bernafaskan Islam, baik berupa nasihat, shalawat 
nabi baik dalam bahasa Indonesia, arab maupun daerah.

Foto : antarafoto.com
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Foto : antarafoto.com
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3. Tari Zapin
Tari zapin bisa kita temukan di Riau. 
Tari ini diiringi irama gambus, yang 
diperagakan oleh laki-laki yang 
berpasangan dengan mengenakan 
sarung, kemeja, kopiah hitam dan 
songket dan ikat kepala lacak/destar. 
Tari ini dipentaskan pada saat acara 
upacara pernikahan, khitanan dan 
hari raya Islam.

4. Tari Seudati
Berasal dari Aceh. Umumnya 
diperankan oleh laki-laki dengan menari dan 
membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tubuh 
mereka sendiri, sewaktu menepuk tangan, dada, sisi 
tubuh dan menggertakan jari-jarinya.

5. Tari Menak
Diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
raja Jogyakarta. Tari menak mirip wayang orang 
tetapi tari menak diambil dari serat menak. Cerita 
menak adalah berbahasa Jawa / Sunda yang disadur 
dari Persia.

Budaya Nusantara tersebut tidak semestinya 
dipertentangkan dengan Islam sebab justru akan 
menambah khasanah dan kekayaan Islam yang rahmatan 
lil alamin.
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1. Jelaskan perbedaan agama Islam dan 
budaya Islam ?

2. Haruskah umat Islam menolak budaya 
yang ada di masyarakat? Jelaskan !

3. Mengapa Islam dan budaya tidak bisa 
dipisahkan?

4. Sebutkan contoh budaya nusantara yang 
bernafas Islam !
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Judul Bab Standar Kompetensi
(SK)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Kelas

BAB 1 

TOLERANSI

Akhlak

Membiasakan 
perilaku terpuji

Membiasakan perilaku 
qana’ah dan tasamuh 
dalam kehidupan sehari-
hari.

Menyebutkan 
pengertian, contoh dan 
membiasakan perilaku 
husnudzan terhadap 
allah, diri sendiri dan 
sesama manusia

Kelas , X 
Semester 
I

BAB 2 

HAK BERAGAMA

Al-Qur’an

Memahami ayat-ayat 
al Qur’an tentang 
anjuran bertoleransi

Membiasakan perilaku 
bertoleransi seperti 
terkandung dalam QS al 
Kafiiruun, QS. Yunus : 
40-41, dan QS. Al-Kahfi 
: 29

Membiasakan perilaku 
bertoleransi seperti 
terkandung dalam QS 
al Mujadalah 11, QS.Al 
Jumuah: 9-10

Kelas XII, 
Semester 
1

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR
MATERI PENGAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER: 

MENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI TOLERANSI, INKLUSIF, 
DAN ANTI-KEKERASAN 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
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Judul Bab Standar Kompetensi
(SK)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Kelas

BAB 3 

HAK MENJALANKAN 
PRAKTIK 
KEAGAMAAN

Al-Qur’an

Memahami ayat-ayat 
al Qur’an tentang 
anjuran bertoleransi

Membiasakan perilaku 
bertoleransi seperti 
terkandung dalam QS 
al Kafiiruun, QS. Yunus 
: 40-41, dan QS. Al-
Kahfi : 29

Membiasakan perilaku 
bertoleransi seperti 
terkandung dalam QS 
al Mujadalah 11, QS.Al 
Jumuah: 9-10

Kelas XII, 
Semester 
1

BAB 4 

DAKWAH: 
MENGAJAK TANPA 
MEMAKSA

SKI

Memahami 
keteladanan 
Rosulullah dalam 
membina umat 
periode Makkah

Menceritakan sejarah 
dakwah Rosulullah 
periode Makkah

Mendiskripsikan 
substansi dan strategi 
dakwah rosulullah 
periode makkah. 

Kelas , X 
Semester 
I

BAB 5 

BERLAKU ADIL 
TERHADAP 
PERBEDAAN

Akhlak

Membiasakan perilaku 
terpuji

Membiasakan perilaku 
adil, ridha dan 
amal shaleh dalam 
kehidupan sehari-hari

Kelas XII, 
Semester 
1

BAB 6 

ANTI KEKERASAN

Akhlak

Menghindari Perilaku 
Tercela

Menghindari hasad, 
riya, aniaya dan 
diskriminasi dalam 
kehidupan sehari-hari

Kelas X, 
Semester 
2

BAB 7

DEMOKRASI

Al-Qur’an dan Al 
Hadits

Memahami ayat-ayat 
Al-Qur’an tentang 
Demokrasi

Menampilkan perilaku 
hidup demokrasi 
seperti terkandung  
dalam QS Ali Imran 
159, dan QS Asy 
Syura; 38 dalam 
kehidupan sehari-hari.

Kelas X, 
Semester 
2
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Judul Bab Standar Kompetensi
(SK)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Kelas

BAB 8 

MEMAHAMI DAN 
MENGELOLA 
KONFLIK

Akhlak

Membiasakan perilaku 
terpuji

Membiasakan perilaku 
persatuan dan 
kerukunan

Kelas XII, 
Semester 
2

BAB 9 

MENGAKUI 
KESALAHAN

Akhlak

Membiasakan perilaku 
terpuji

Membiasakan perilaku 
adil, ridha dan amal 
shaleh dalam kehidupan 
sehari-hari

Kelas XII, 
Semester 
1

BAB 10 

MEMBERI MAAF

Akhlak

Membiasakan perilaku 
terpuji

Membiasakan perilaku 
adil, ridha dan amal 
shaleh dalam kehidupan 
sehari-hari

Kelas XII, 
Semester 
1

BAB 11 

BERLOMBA-
LOMBA DALAM 
KEBAIKAN

Al Qur’an

Memahami ayat-ayat 
Al Qur an tentang 
kompetisi dalam 
kebaikan

Membaca ayat Q.S. Al 
Baqarah 148 & QS. Fatir 
32

Menjelaskan arti Q.S. 
Al Baqarah 148 & QS. 
Fatir 32

Menampilkan perilaku 
berkompetisi dalam 
kebaikan seperti 
terkandung dalam Q.S. 
Al Baqarah 148 & QS. 
Fatir 32

Kelas XI, 
Semester 
1

BAB 12 

MENGHARGAI 
KARYA DAN 
BUDAYA BANGSA 
LAIN

Akhlak

Meningkatkan 
keimanan di hari akhir

Membiasakan perilaku 
menghargai karya orang 
lain dalam kehidupan 
sehari-hari.

Kelas XII, 
Semester 
1
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Judul Bab Standar Kompetensi
(SK)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Kelas

BAB 13 

INKLUSIF 
SEBAGAI 
SEMANGAT 
PERADABAN 
ISLAM

SKI

Memahami 
perkembangan 
Islam pada Abad 
Pertengahan (1250-
1600)

Menjelaskan 
perkembangan 
Islam pada abad 
pertengahan
Menyebutkan 
contoh peristiwa 
perkembangan 
Islam pada abad 
pertengahan.

Kelas XI, 
Semester 
1

BAB 14 

KARAKTER 
INKLUSIF ISLAM 
NUSANTARA

SKI

Memahami 
perkembangan 
sejarah Islam di 
Indonesia

Menjelaskan 
perkembangan Islam di 
Indonesia

Menampilkan contoh 
perkembangan Islam di 
Indonesia

Mengambil hikmah dari 
perkembangan Islam di 
Indonesia

Kelas XII, 
Semester 
1
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