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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perspektif Islam, pengembangan ilmu pengetahuan merupakan 

pengembangan dalam berbagai bidang keilmuan yang tidak boleh terlepas dari 

tata nilai keislaman. Ilmu pengetahuan dan proses pendidikan menjadi 

jembatan untuk memahami hakikat ketuhanan. Konsep dasar pendidikan 

adalah bertumpu pada landasan epistemologi mengenai manusia seutuhnya 

berupa potensi yang terus menerus mendayagunakan fitrah manusia untuk 

menuju kehidupan yang lebih baik. 

Pendidikan dalam Islam adalah upaya memanusiakan manusia dalam 

membina mental, melahirkan generasi, membina umat dan budaya serta 

memberlakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Pendidikan dalam 

Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik secara 

maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim 

yang paripurna.  

“Pendidikan juga merupakan instrumen yang berusaha mengembangkan 

tiga hal yang intern yang ada dalam diri manusia, sebagaimana menurut 

Bloom yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa tujuan dari pendidikan 

terbagi dalam tiga kategori, yaitu tujuan yang diharapkan pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor.”
1
  

  

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu tergantung pada 

bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Salah 

satu proses keberhasilan itu adalah kemampuan dalam memahami suatu 
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materi pelajaran. Kemampuan dalam memahami suatu materi pelajaran dalam 

proses belajar mengajar sangat diperlukan oleh siswa, karena dengan 

pemahaman yang baik maka siswa dapat memahami dan mengerti tentang 

materi pelajaran yang dipelajarinya dan dapat mencapai tujuan dari proses 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa juga dapat menerapkan pemahaman 

yang telah dipahaminya sesuai dengan tingkah lakunya didalam kehidupan 

sehari-hari. 

Realitas sosial dari masa ke masa tiada hentinya menyungguhkan 

tindakan intoleransi sosial keagamaan yang pada akhirnya turut 

mempengaruhi citra agama, sehingga sejarah-sejarah agama pun menjadi 

sejarah intoleransi sosial keagamaan. Intoleransi sosial keagamaan 

mengakibatkan terjadinya konflik antar kelompok umat manusia. “Konflik 

yang menajam disebabkan oleh ekslusivitas kelompok, serta pada saat yang 

sama kurangnya kemampuan mereduksi diversitas kedalam penyeragaman 

sesuai dengan keinginan kelompok itu sendiri.”
2
    

Konflik sering terjadi antar maupn intern pemeluk agama. “Padahal, 

salah satu fungsi agama secara sosial adalah merekat persaudaraan diantara 

para penganut agama yang berbeda-beda.”
3
 Akhirnya agama yang suci, karena 

ia berasal dari Tuhan serta mengajak kepada manusia yang murni dan luhur 

malah terjadi tragedi umat manusia. 

“Muhibbin Syah mengungkapkan bahwa upaya mengembangkan 

fungsi ranah kognitif akan berdampak positif bukan hanya kepada ranah 
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kognitif sendiri melainkan pada ranah afektif dan psikomotor.”
4
 Kemampuan 

kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan berfikir 

(intelektual) atau juga disebut karsa. Sedangkan kemampuan afektif dan 

psikomotorik adalah rasa yang muncul dalam diri manusia setelah ia 

memahami wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mental. 

Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tertentu akan terkait 

terhadap perubahan sikap dan perilakunya. Dalam hal ini siswa dituntut untuk 

memahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya Surah Al 

Kafirun dengan tujuan untuk membentuk akhlak yang baik dan mampu 

bertoleransi dalam kehidupan beragama. Pemahaman yang baik terhadap 

Surah Al Kafirun dapat melahirkan manusia yang berakhlak dan mempunyai 

rasa toleransi dalam beragama.  

Tujuan utama pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia 

berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Akhlak 

seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Al Quran. Sebagaimana dalam materi Pendidikan 

Agama Islam dalam Surah Al Kafirun yang menganjurkan untuk berprilaku 

baik (akhlakul karimah) dan bertoleransi  dalam kehidupan beragama. Seperti 

kandungan dari Surah Al Kafirun yaitu adanya nilai akhlak yang meliputi 

akhlak kepada Allah SWT dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada 

Allah SWT yaitu seseorang yang sudah mempunyai keyakinan terhadap 

agama Islam hendaklah ia beribadah kepada Allah SWT dan tidak 
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menyekutukan-Nya serta mereka tidak boleh memaksakan keyakinannya 

kepada orang lain untuk mengikuti ajaran agama yang diyakininya sedangkan 

akhlak kepada sesama manusia yaitu  menghargai dan menghormati seseorang 

yang berbeda keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru terlihat bahwa 

pemahaman dari siswa kelas XI yang beragama Islam tentang materi Surah Al 

Kafirun sudah baik, seperti siswa sudah mampu mengartikan surah Al Kafirun  

dengan baik dan benar dan siswa juga sudah mengetahui isi kandungan dari 

surah Al Kafirun, namun sikap toleransi sosial keagamaan belum baik. Hal ini 

terlihat dari gejala-gejala seperti: 

1. Tidak mau menolong dan menghormati teman yang berbeda agama 

dengan dirinya. 

2. Adanya penggunaan bahasa yang kurang baik saat berbicara kepada teman 

yang berbeda agama dengan dirinya. 

3. Hanya ingin berteman dengan teman yang seagama dengan dirinya saja. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Hubungan Pemahaman Materi Surah Al Kafirun 

dengan Sikap Toleransi Sosial Keagamaan Pada Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  

Pekanbaru. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah dibawah ini, yaitu: 

1. Pemahaman Materi. 

“Menurut Anas Sudijono pemahaman materi adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat.”
5
 “Partowisastro mengemukakan empat macam dari 

pengertian pemahaman, yaitu: Pertama, Pemahaman berarti melihat 

hubungan yang belum nyata pada pandangan pertama. Kedua, Pemahaman 

berarti mampu menerangkan atau dapat melukiskan tentang aspek-aspek, 

tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang berbeda. Ketiga, Pemahaman 

berarti memperkembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang penting 

dan Keempat, Pemahaman berarti kemampuan membuat ramalan yang 

beralasan mengenai tingkah lakunya.”
6
 Sedangkan menurut “Mohammad 

Uzer Usman pemahaman materi adalah kemampuan untuk memahami 

makna materi sebagai bagian dari domain kognitif dari hasil belajar.”
7
  

Adapun yang penulis maksudkan dengan istilah pemahaman materi 

adalah kemampuan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 

                                                             
5
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2008), h. 22-24. 
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Pekanbaru untuk mengerti dan memahami materi tentang Surah Al 

Kafirun. 

2. Sikap Toleransi Sosial Keagamaan 

Menurut “Notoatmodjo menyatakan bahwa sikap merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan 

pelaksanaan motif tertentu.”
8
  

Menurut “Indrawan WS toleransi sosial keagamaan adalah 

menghargai paham yang berbeda dari paham yang dianutnya sendiri dan 

kesediaan untuk mau menghargai paham yang berbeda dengan paham 

yang dianutnya sendiri.”
9
 Sedangkan menurut “W.J.S Poerwadarmita 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefenisikan bahwa toleransi 

sosial keagamaan diartikan dengan sifat atau sikap menenggang 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang lain 

atau bertentangan dengan pendiriannya.”
10

 Istilah sikap toleransi sosial 

keagamaan dalam skripsi ini maksudnya adalah sikap tenggang rasa siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Pekanbaru terhadap pendapat, 

pandangan, kebiasaan dan keyakinan teman yang berlainan dengan 

pendapat, pandangan, kebiasaan dan keyakinan mereka. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman siswa SMK PGRI Pekanbaru terhadap materi Surah Al 

Kafirun. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa SMK PGRI 

Pekanbaru terhadap materi Surah Al Kafirun. 

c. Usaha-usaha pihak guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan 

pemahaman siswa SMK PGRI Pekanbaru terhadap materi Surah Al 

Kafirun. 

d. Sikap toleransi sosial keagamaan siswa SMK PGRI Pekanbaru. 

e. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat sikap toleransi sosial 

keagamaan siswa SMK PGRI Pekanbaru. 

f.  Usaha-usaha pihak sekolah dan orang tua dalam rangka meningkatkan 

sikap toleransi sosial keagamaan di kalangan siswa SMK PGRI 

Pekanbaru. 

g. Ada atau tidak hubungan yang signifikan antara pemahaman materi 

surah Al Kafirun dengan sikap toleransi sosial keagamaan pada siswa 

SMK PGRI Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam judul di 

atas, sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti 

seluruhnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini penulis 

batasi hanya pada masalah hubungan antara pemahaman materi surah Al 

Kafirun dengan sikap toleransi sosial keagamaan pada siswa SMK PGRI 

Pekanbaru. Selain itu siswa yang diteliti juga penulis batasi hanya pada 

siswa kelas XI saja.   

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada hubungan 

yang signifikan antara pemahaman materi surah Al Kafirun dengan sikap 

toleransi sosial keagamaan pada siswa kelas XI di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di 

Pekanbaru? 

D. Manfaat Dan Kegunaan  Penelitian 

1.  Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis 

1) Memberi penjelasan tentang pemahaman materi yang diberikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain 

yang melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 
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3) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian lain ini, baik 

secara keseluruhan maupun terpisah. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk 

memberikan pemahaman materi pelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

2) Bagi Guru 

Sebagai bahan pengkajian ulang bagi guru PAI dalam memberikan 

pemahaman materi dalam proses pembelajaran. 

3) Bagi Sekolah 

Sebagai informasi kepada pihak sekolah tentang hasil penelitian 

tentang hubungan pemahaman materi surah Al Kafirun dengan 

sikap toleransi sosial keagamaan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoretis  

1)  Menambah khazanah pengetahun tentang hubungan antara 

pemahaman materi Surah Al Kafirun dengan sikap toleransi sosial 

keagamaan, khususnya pada siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru.  
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b. Secara Praktis  

1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi guru 

Pendidikan Agama Islam untuk bisa mengukur sejauhmana tingkat 

keberhasilan dari kegiatan proses pembelajaran dengan tidak hanya 

melihat pada aspek kognitifnya saja tetapi juga pada aspek afektifnya. 

2) Selain itu hasil penelitian ini merupakan salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan sekaligus 

sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).  

 

 

 

 

 


