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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pendidikan toleransi 

melalui pembelajaran mata pelajaran Kema’arifan di SMA Ma’arif Bandung telah 

berjalan sesuai dengan hakikat dari pendidikan toleransi itu sendiri yakni 

menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik. Adapun secara khusus, 

simpulan dari pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema’arifan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran 

Kema’arifan di SMA Ma’arif Bandung terdiri dari silabus dan RPP. Meski 

sekolah sedang menerapkan kurikulum 2013, namun perencanaan 

pembelajaran Kema’arifan masih dibuat dengan menggunakan format 

kurikulum KTSP. Perencanaan tersebut dibuat pada tahun 2015 dan belum 

ada perbaikan atau perbaharuan kembali hingga saat ini. Hal ini disebabkan 

belum adanya kurikulum dibakukan sesuai kurikulum 2013, situasi dan 

kondisi siswa, serta sekolah yang juga belum menyediakan bahan ajar 

khusus, baik untuk pegangan guru maupun siswa. Sehingga dengan 

demikian, proses perencanaan pun dibuat seadanya. Berdasarkan tujuan, 

pendidikan toleransi melalui pembelajaran Kema’arifan di SMA Ma’arif 

Bandung diterapkan untuk memahamkan siswa tentang organisasi Nahdlatul  

Ulama serta paham Ahlu Al-Sunnaħ wa Al-Jama’aħ (Aswaja) yang 

dianutnya. Paham Aswaja dikenal dengan ajaran yang lebih mengedepankan 

sikap tengah-tengah atau moderat dan juga toleransi Nilai-nilai toleransi yang 

hendak diberikan pada pembelajaran ini ialah sikap menghargai orang lain,  



74 
 

 
Gita Dianita, 2017 
PENDIDIKAN TOLERANSI MELALUI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN KEMA’ARIFAN DI SEKOLAH 
NAHDLATUL ULAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sebagaimana konsep pluralisme Gus Dur yakni menghargai orang lain, baik 

yang berbeda agama, suku, ras, dan apapun yang lainnya. Adapun bahan ajar 

yang digunakan guru dalam menyampaikan materi Kema’arifan adalah buku 

yang dicari dan diperolehnya. Buku-buku tersebut terdiri dari buku yang 

berjudul Antologi NU, serta beberapa buku pegangan guru NU yang berjudul 

Membumikan Aswaja, dan Aswaja di Tengah-tengah Aliran. Cakupan materi 

yang diajarkan dalam pembelajaran ini masih disesuaikan berdasarkan 

dengan tingkat kemampuan dasar siswa. Adapun secara keseluruhan, 

cakupan materi yang disampaikan terdiri dari konsep awal masuknya Islam 

serta perjuangan Islam di Indonesia, kemudian materi tentang Nahdlatul 

Ulama, baik tentang sejarahnya, asal-usul, konsep berpikir dalam NU, 

kemudian ada juga tentang Islam raḥmatan lil al-'ālamīn. Tidak hanya tentang 

paham ke-NU-an, akan tetapi siswa juga akan diberikan pengetahuan tentang 

berbagai golongan-golongan dalam Islam serta perbedaan-perbedaan lainnya 

agar  mereka dapat saling memahami dan menghargainya. 

2. Pelaksanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran 

Kema’arifan dilakukan dengan tidak berpacu pada perencanaan yang 

terstruktur seperti silabus dan RPP. Akan tetapi, hal-hal yang menjadi 

pertimbangan guru dalam merancang proses pelaksanaan pembelajaran 

Kema’arifan yakni situasi dan kondisi siswa, materi pelajaran, serta 

kemampuan dasar siswa. Pertimbangan atas situasi dan kondisi siswa yakni 

guru melihat metode apa yang dapat menarik minat belajar siswa. Kemudian 

dari segi materi dan kemampuan dasar siswa, guru mempertimbangkan 

apakah siswa mampu menerima materi yang disampaikan, lalu seperti apa 

latar belakang kemampuan dasar mereka. Sama seperti pelaksanaan 

pembelajaran pada umumnya, pembelajaran Kema’arifan selalu diawali 

dengan berdoa dan bertawasul bersama, mengecek kehadiran, lalu 

dilanjutkan dengan apersepsi. Pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran Kema’arifan yakni menggunakan pendekatan teacher center 

dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian di akhir, pembelajaran 
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ditutup dengan penyimpulan materi dan doa bersama. Adapun nilai-nilai 

toleransi yang diberikan pada proses pembelajaran ini di antaranya yakni: a) 

sikap untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, b) tidak 

menimbulkan konflik di tengah-tengah perbedaan, c) mengutamakan amar 

ma’rūf nahyī munkar, d) berdakwah dengan tidak memaksa dan tidak 

menimbulkan kerusakan, e) tidak mudah memvonis perbedaan pada diri 

orang lain, f) tidak mudah marah dan mudah memaafkan, g) tidak mudah 

memprovokasi maupun terprovokasi dengan hal-hal yang berakibat pada 

kerusakan. 

3. Evaluasi pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran 

Kema’arifan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari evaluasi 

sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif dilakukan ketika pelaksanaan 

Ujian Akhir Semester (UAS), sedangkan evaluasi formatif dilakukan pada 

saat ulangan harian dan Ujian Tengah Semester (UTS). Adapun bentuk 

evaluasi yang digunakan yakni tes tertulis, dan tes lisan. Butir soal evaluasi 

pun hanya dibuat sesuai berdasarkan cakupan materi yang telah disampaikan. 

Untuk saat ini belum ada evaluasi khusus yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat toleransi siswa, akan tetapi, guru selalu mengamati keseharian siswa 

di sekolah untuk mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku yang 

dimunculkan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran Kema’arifan. Sejuah 

ini, sudah terdapat sikap toleransi mulai terlihat pada diri siswa dalam 

kesehariannya di kelas. Salah satu contohnya yakni siswa sudah mampu 

menghargai dan menghormati dengan tidak mengejek ataupun mengolok-

olok perbedaan tata cara ibadah yang dilakukan oleh salah seorang temannya. 

Siswa juga mengakui bahwa setelah mengikuti pembelajaran Kema’arifan, 

mereka menjadi lebih memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang 

terdapat dalam Islam maupun di luar Islam.  
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan toleransi sangat penting untuk 

diterapkan khususnya di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara 

yang menjunjung tinggi persatuan di tengah-tengah kebhinekaan yang ada di 

dalamnya. Berdasarkan temuan peneliti terkait implementasi pendidikan toleransi 

melalui Pembelajaran Kema’arifan di SMA Ma’arif Bandung, peneliti ingin 

memberikan rekomendasi yang terdiri dari:  

1. Bagi Guru Mata Pelajaran Kema’arifan 

Perencanaan pembelajaran perlu diperbaharui kembali secara lebih 

matang dan berkesinambungan, sehingga cakupan materi pembelajaran 

dapat disusun secara lebih rapih dan terarah. Kemudian akan lebih baik 

apabila guru menambahkan metode pembelajaran yang digunakan, misalnya 

seperti observasi. Dimana siswa tidak hanya diperkenalkan perbedaan secara 

teori, namun mereka juga diberi kesempatan untuk mengunjungi tempat-

tempat peribadatan umat lain serta mengeksplorasi dasar-dasar perbedaannya 

dengan didampingi oleh guru.  

2. Bagi Sekolah Bersangkutan (SMA Ma’arif Bandung) 

Pembelajaran Kema’arifan sudah memiliki tujuan yang sangat baik. 

Hanya saja, sebaiknya sekolah juga segera menyediakan modul khusus yang 

dibuat sesuai tingkat kemampuan dan pengetahuan dasar mereka, serta 

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang efektivitas 

pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta masukan untuk dapat 

mencetak pendidik-pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai 

pluralisme dalam mengajarkan materi terkait pendidikan agama Islam. 
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4. Bagi Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

hendak meneliti tentang pendidikan toleransi baik di dalam maupun di luar 

sekolah. 

 


