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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Pemahaman Materi Surah Al Kafirun 

Pemahaman merupakan bentuk utama belajar, menurut “Brunner 

seseorang dikatakan memahami suatu konsep belajar apabila ia 

mengetahui semua unsur belajar seperti pengertian, menjelaskan, 

memberikan conoh-contoh baik yang positif maupun negatif, karakteristik, 

rentang karakteristk dan kaidah-kaidah yang ada.”
11

 “Dalam kaitannya 

dengan pembelajaran lebih lanjut Sudirman berpendapat, pemahaman 

adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran seperti 

menafsirkan, menjelaskan, dan meringkas sesuatu.”
12

 

“Menurut Ngalim Purwanto untuk mengukur kemampuan 

pemahaman sebagai hasil belajar antara lain adalah membedakan, 

menyajikan, mengatur, menginterpretaikan, menjelaskan 

mendemonstrasikan, memberi contoh, dan mengambil kesimpulan.”
13

 

“Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya berpendapat 

bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu 

pada tiga jenis domain (daerah binaan atau ranah) yang melekat pada diri 

peserta didik yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses 

                                                             
11

 Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 52. 
12

 Ibid., h. 55. 
13

 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 46. 
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evaluasi hasil belajar, yaitu: aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik.”
14

 

Ranah proses berfikir (cognitive domain) berisi prilaku-prilaku 

yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berfikir. Dalam ranah kognitif terdapat enam aspek atau 

jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. “Kata Kerja 

Operasional (KKO) untuk C-2 (Pemahaman) adalah memperkirakan, 

menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, mengasosiasikan, 

membandingkan, menghitung, mengkonstraskan, mengubah, 

mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, 

menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolakan, 

dan memperluas dan keenam jenjang yang dimaksud adalah:”
15

 

a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (Knowledge) adalah kemampuan 

seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali 

tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa 

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau 

ingatan merupakan proses berfikir yang paling rendah. 

b. Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

dingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang 

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik 

dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang 

kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 

hafalan. 

c. Penerapan (Application) adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-

prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam situasi yang 

                                                             
14

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 

h. 38. 
15

 Ibid., h. 40. 
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baru dan kongkret. Penerapan ini merupakan proses berfikir setingkat 

lebih tinggi daripada pemahaman. 

d. Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang 

lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian 

atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Jenjang 

analisis adalah setingkat lebih tinggi daripada jenjang penerapan. 

e. Sintetis (Syntesis) adalah kemampuan berfikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berfikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses 

yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, 

sehingga menjelma menjadi satu pola baru. Jenjang sintesis 

kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. 

f. Penilaian/penghargaan/evaluasi (Evaluation) adalah jenjang berfikir 

paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. 

Penilaian/evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat 

pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide.” 

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al Kafirun: 

ِحيمِ  ِه الره ـٰ ْحَم ِ الره  بِْسِم َّللاه

﴾ َوََل ٣﴾ َوََل أَوتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد ﴿٢﴾ ََل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن ﴿١قُْل يَا أَيُّهَا الَْكافُِروَن ﴿

ا َعبَدتُّْم ﴿ ﴾٦ِديِه ﴿ ﴾ لَُكْم ِديىُُكْم َولِيَ ٥﴾ َوََل أَوتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد ﴿٤أَوَا َعابٌِد مه  

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir. Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah 

apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 

yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 

apa yang aku sembah. Untukmu agammu, dan untukku agamaku.”
16

 

“Kandungan pokok surah Al Kafirun secara garis besar memuat 

pesan sebagai berikut: Pertama, sikap umat Islam terhadap orang kafir, 

yaitu: Katakanlah (Muhammad), “wahai orang-orang kafir”, “Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah”. Kedua, batas-batas toleransi 

dalam umat Islam, yaitu: “Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku 

                                                             
16

 QS. Al Kafirun (109) : 1-6. 
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sembah”. Ketiga, toleransi antar umat beragama, yaitu: “Untukmu 

agammu, dan untukku agamaku”.”
17

 

Kesimpulan dari surah Al Kafirun adalah pengakuan terhadap 

keragaman agama sebagai sebuah keniscayaan hidup bermasyarakat. Pada 

konteks ini, Islam menjujung tinggi perbedaan dimana masing-masing 

saling menghargai perbedaan dan menyilakan masing-masing untuk 

beribadah sesuai keyakinannya. Islam lebih lanjut memerintahkan untuk 

membangun kehidupan bermasyarakat dengan saling toleransi, saling 

menghormati, dan hidup rukun tanpa memaksakan suatu keyakinan 

kepada orang lain. Namun, Islam juga menekankan untuk beribadah 

dengan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala 

bentuk kemusyrikan. Dengan kata lain, surah Al Kafirun menegaskan 

adanya toleransi sosial keagamaan dalam masyarakat yang harus disikapi 

dengan dengan sikap toleransi sosial keagamaan. 

2. Kompetensi Dasar Materi Surah Al Kafirun 

Pada proses pembelajaran di SMK PGRI Pekanbaru kelas XI 

semester II terdapat mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi 

Surah Al Kafirun dengan Kompetensi Dasar, sebagai  berikut:
18

  

“Pertama, Memahami nilai-nilai toleransi beragama dalam QS. Al 

Kafirun. Kedua, Memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi etika 

pergaulan sebagai implementasi dari pemahaman materi surah Al Kafirun. 

Ketiga, Memahami isi kandungan dari surah Al Kafirun dan Indikatornya, 

                                                             
17

 Labib MZ dan Maftuh Ahnan, Tafsir Al Qur’an Surah Al Kafirun: Toleransi dalam 

Islam (Jakarta: Bintang Pelajar, 2008), h. 7. 
18

 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam di SMA/SMK/MA, Lampiran, h. 50. 
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yaitu: Pertama, Siswa dapat membaca QS. Al Kafirun, Kedua, Siswa 

mampu menjelaskan isi kandungan QS. Al Kafirun, Ketiga, Siswa mampu 

mengartikan ayat-ayat dalam QS. Al Kafirun, Keempat, Siswa mampu 

menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul dari QS. Al 

Kafirun, Kelima, Siswa mampu memberikan contoh prilaku toleransi 

beragama dalam kehidupan sehari-hari.” 

 

3. Sikap Toleransi Sosial Keagamaan 

Toleransi dalam agama Islam disebut juga dengan tasamuh. “Sikap 

tasamuh/toleransi adalah sikap saling menghormati perbedaan yang ada, 

apakah dalam hal kepercayaan akidah, atau juga ritual peribadatan serta 

perbedaan pandangan dan pendapat yang berbeda, terlebih cerminan umat 

yang terbentuk sebelum Islam bukan saja terdiri dari kaum muslimin, 

tetapi juga ada mereka yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani.”
19

 

“Toleransi sosial keagamaan dapat dilakukan melalui‟ dialog antar umat 

beragama. Dialog berarti „kami berbicara kepada Anda‟ atau „kami 

berbicara dengan Anda‟ yang kemudian berlanjut menjadi „kita semua‟ 

berbicara sesama kita membicarakan masalah kita bersama.”
20

 

“Dialog antar umat beragama dapat dilakukan secara teologis 

maupun secara spiritual. Dialog teologis berawal dari pijakan 

bagaimana menempatkan iman kita ditengah-tengah iman orang 

lain. Yang terpenting dalam dialog ini adalah berbagai pengalaman 

keagamaan bukannya berdebat dan berbantah-bantahan. Dialog 

spiritual bergerak dalam wilayah esoteric, yaitu sisi dalam agama-

agama. Bentuknya adalah dialog tentang pengalaman iman atau 

pengalaman akan Tuhan.”
21

  

 

                                                             
19

 Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid, Seri 

Panduan Majlis Ta’lim (Al Qur’an Kajian Masalah-Masalah) (Jakarta: Departemen 

Agama,2009), h. 46. 
20

 Djam‟annuri, “Dialog Antar Agama: Kontribusinya bagi pembangunan Moral dan 

Etika Bangsa,” dalam Esensia, Vol.2, No. 1, Januari 2001), h. 35. 
21

 Mu‟im A. Sirry, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis 

(Jakarta: Paramadina kerjasama dengan The Asia Foundation, 2008), h. 208-204. 
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“Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi secara positif 

(menerima) atau secara negatif (menolak) terhadap suatu objek itu sebagai 

objek yang berharga.”
22

 “Dalam kajian psikologis Alisuf Sabri 

mendefenisikan sikap sebagai berikut: “Sikap diartikan sebagai suatu 

kecederungan untuk mereaksi terhadap sesuatu hal, orang atau benda 

dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh”.
23

 Reaksi suka dan tidak suka 

serta acuh dan tak acuh dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan 

dan keyakinan. “Menurut M. Ngalim Purwanto yang sangat memengang 

peranan penting dalam bersikap ialah faktor perasaan, emosi, dan faktor 

kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi.”
24

 Sebagai 

suatu reaksi sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang 

atau tidak senang, menurut dan melaksanakannya atau menghindar atau 

menjauhinya. 

“Sikap toleransi sosial keagamaan menurut Syekh Salim bin Hilali 

memiliki karakteristik sebagai berikut
25

: 

a. Interaksi 

b. Rasa persaudaraan 

c. Bentuk kepedulian 

d. Kerjasama 

e. Kerukunan  

f. Kedamaian 

g. Terbuka 

h. Menerima keindahan dari perbedaan 

i. Penghargaan timbal balik 

j. Pemahaman timbal balik 

k. Rasa cinta dan kasih sayang 

                                                             
22

 Sarlito Wirwawan, Pengantar Ilmu Psikologi (Bandung: Bulan Bintang, 2011), h. 94. 
23

 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010), h. 83. 
24

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h. 141. 
25

 Sudrajat Ajat, Amir Syamsudin, dkk, Din Al-Islam (Yogyakarta: UNY Press, 2009), h. 

83. 
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l. Perhatian  

m. Menghargai kebaikan dari orang lain 

n. Menghargai situasi-situasi dari orang lain.” 

 

Sementara menurut “Sudjana, ada tiga komponen dalam sikap 

yakni kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi berkaitan dengan pengetahuan 

seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya, afeksi berkenaan 

dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi 

berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut.”
26

 

Salah satu sikap yang dituntut pada masyarakat yang bersifat multikultural 

adalah sikap pluralisme. “Sikap pluralisme anak menurut teori struktur dan 

pembentukan sikap dalam Saefuddin Azwar adalah pengalaman pribadi, 

kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau 

lembaga pendidikan atau lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri 

individu.”
27

 Kesemua faktor pembentuk sikap itu memiliki pengaruh 

masing-masing dalam membentuk sikap seseorang, namun hanya 

persentase dari kesemuanya yang berbeda-beda.   

“Disamping kata pluralisme dikenal juga istilah pluralitas. 

Pluralitas adalah konsep yang mengandaikan adanya hal-hal yang lebih 

dari satu.”
28

 “Musayari sebagaimana dikutip Sumartana dkk menjelaskan 

lebih jauh tentang pluralitas yang disebut lebih terperinci dengan istilah 

                                                             
26

 Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2008), h. 80. 
27

 Saefuddin Azwar, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 30-38. 
28

 Muhammad Yusri FM, “Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-

Agama di Indonesia”, dalam Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3, no. 2. 2008. h. 1-22. 
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pluralitas kebudayaan.”
29

 Pluralitas kebudayaan dipahami juga sebagai 

kekuatan perekat untuk melakukan kerja sama dan saling membangun 

pengertian untuk memperkokoh kebersamaan menghadapi kesatuan nasib 

manusia secara kolektif. Maka pluralitas sendiri memberi makna yang 

cukup substansial, bahwa pluralitas merupakan konsep keadaan yang lebih 

dari satu dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk 

membangun saling pengertian agar dapat memperkokoh kebersamaan 

menghadapi kesatuan nasib manusia secara kolektif.  

“Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta) 

dalam Imam Subkhan mendefenisikan dalam dataran tertentu, pluralisme 

adalah bentuk hubungan antar manusia.”
30

 Hubungan itu tidak pernah ada 

dalam ruang kosong, melainkan senantiasa dipengaruhi konteks tempat 

dan waktu. Karenanya, arah ke kanan ke kiri hubungan itu akan selalu bisa 

diikuti perubahannya dari waktu ke waku. Sikap sebagai reaksi terhadap 

suatu keadaan baik menolak atau menerima. Maka jika digabungkan 

dengan makna pluralitas dan pluralisme maka sikap pluralisme adalah 

menerima keadaan yang jamak dan beragam dengan harapan dapat 

menumbuhkan pemahaman untuk saling pengertian satu dengan lainnya. 

 Maemunah, mendeskripsikan beberapa sikap yang mencerminkan 

sikap pluralisme, yaitu:
31

 

                                                             
29

 Sumartana dkk. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: 

Interfidei, 2009), h. 1. 
30

 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 7. 
31

 
Maemunah, 

Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam pendidikan Agama Islam (Telaah 

Materi dalam Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMK (Jakarta: Depdiknas, RI, 

2010), h. 77-95. 
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 “Pertama, Hidup dalam perbedaan (sikap toleransi/tasamuh). 

Kedua, Sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai adalah sikap 

mendudukkan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada 

superiolitas maupun imferiolitas. Ketiga, Saling percaya (husnudzan). 

Rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam relasi 

antarsesama manusia (modal sosial) untuk penguatan kultural suatu 

masyarakat. Keempat, Interdependen (sikap saling membutuhkan/saling 

ketergantungan). Kelima, Apresiasi terhadap pluralitas budaya.” 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Setelah penulis membaca berbagai literatur dari hasil penelitian yang 

ada baik itu dari perpustakaan digital, elektronik maupun konvensional, 

penulis menemukan adanya karya ilmiyah yang ada relevansinya sesuai 

dengan penelitian yang penulis teliti ini. Penelitian tersebut adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Darwyan Syah, tahun 2013, Meneliti 

tentang: “Pemahaman Surah-Surah Pendek Al-Qur‟an (Al Kafirun dan 

Al Bayyinah) Tentang Toleransi dan Implikasinya bagi Pengembangan 

Sikap Pluralisme di  Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Cileduk Kota 

Tanggerang  Provinsi  Banten”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman surah-

surah pendek Al Qur‟an tentang toleransi terhadap sikap pluralisme 

dengan jumlah 29,52% termasuk dalam kategori tinggi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Fuad Hasan, tahun 2014, Meneliti 

tentang: ”Nilai-nilai Pendidikan dalam Surah Al Kafirun (Kajian 

Komparatif Tafsir al Kabir Karya Fakhral Dinal Razi dan Tafsir al 

Azhar Karya Hamka”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai-nilai pendidikan toleransi hasil analisis dari komparasi kedua 

tafsir tersebut antara lain: (a) nilai pendidikan keimanan, yakni umat 
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Islam harus semakin memperteguh keimanan ditengah pemikiran 

liberal terkait teologi yang bertambah fasif dan meluas, (b) nilai 

pendidikan kebebasan, yakni menjunjung tinggi hak dan kebebasan 

orang lain dalam berfikir dan menjalankan peribadatan masing-masing, 

(c) nilai pendidikan kerukunan, yakni kembali mempererat relasi sosial 

untuk memecah persoalan antar umat beragama serta lebih peduli pada 

yang lemah, dan menambah kekompakan dalam gotong royong dalam 

keberbedaan demi mencapai kehidupan yang lebih maju dan harmonis. 

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh Dawyan Syah dan Fuad Hasan hampir sama dengan 

penulis. Akan tetapi penulis meneliti tentang Hubungan Pemahaman 

Materi surah Al Kafirun dengan sikap Toleransi Sosial Keagamaan di 

SMK PGRI Pekanbaru yang membedakan dari penelitian penulis 

dengan penelitian relevan diatas adalah Variabel Y, yaitu Sikap 

Toleransi Sosial  Keagamaan di SMK PGRI Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel yang perlu 

dioperasionalkan agar mudah mengukurnya di lapangan, yaitu pemahaman 

materi surah Al Kafirun dan sikap toleransi sosial keagamaan.  

1. Pemahaman materi surah Al Kafirun 

Untuk mengukur variabel ini, indikator yang digunakan adalah 

skor hasil tes uraian tentang pemahaman materi surah Al Kafirun. Tes 

dilakukan tentang: 
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a. Siswa dapat mengartikan surah Al Kafirun ayat 1-6. 

b. Siswa dapat membaca surah Al Kafirun ayat 1-6. 

c. Siswa dapat menjelaskan isi kandungan dari surah Al Kafirun ayat 1-6. 

d. Siswa mampu menguraikan sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul 

dari QS. Al Kafirun. 

e. Siswa dapat memberikan contoh-contoh prilaku tentang isi kandungan 

dari surah Al Kafirun. 

2. Sikap toleransi sosial keagamaan  

Untuk mengukur variabel ini indikator yang digunakan adalah skor 

hasil dari angket tentang sikap toleransi sosial keagamaan. Indikatornya 

adalah: 

a. Adanya interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. 

b. Timbulnya rasa persaudaraan antara siswa dengan siswa lainnya. 

c. Adanya bentuk kepedulian antara siswa dengan siswa lainnya. 

d. Adanya kerjasama antara siswa dengan siswa lainnya. 

e. Adanya kerukunan antara siswa dengan siswa lainnya.  

f. Timbulnya kedamaian antara siswa dengan siswa lainnya. 

g. Adanya keterbukaan antara siswa dengan siswa lainnya. 

h. Adanya sikap menerima keindahan dari perbedaan antara siswa dengan 

siswa lainnya. 

i. Adanya penghargaan timbal balik antara siswa dengan siswa lainnya. 

j. Adanya pemahaman timbal balik antara siswa dengan siswa lainnya. 

k. Adanya rasa cinta dan kasih sayang antara siswa dengan siswa lainnya. 
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l. Adanya perhatian antara siswa dengan siswa lainnya.  

m. Adanya rasa menghargai kebaikan antara siswa dengan siswa lainnya. 

n. Adanya rasa menghargai situasi-situasi antara siswa dengan siswa 

lainnya. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Pemahaman siswa tentang materi surah Al Kafirun berbeda-beda 

antara satu siswa dengan siswa yang lain.  

b. Sikap toleransi sosial keagamaan di kalangan siswa bervariasi. 

c. Sikap toleransi sosial keagamaan siswa ada hubungannya  dengan 

pemahaman materi surah Al Kafirun. 

2. Hipotesis 

Hipotesa Alternatif (Ha): 

Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi 

surah Al Kafirun dengan sikap toleransi sosial keagamaan pada siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) Pekanbaru. 

Hipotesa Null atau Nihil  (H0):   

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 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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Pada hipotesis di atas, terdapat dua variabel yaitu variabel 

bebas/independen dengan simbol X yaitu pemahaman materi surah Al 

Kafirun dan variabel terikat/dependen dengan simbol Y yaitu sikap 

toleransi sosial keagamaan. 


