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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan dapat dipahami sebagai upaya pemanusiaan manusia secara utuh. Konsepsi 

demikian menunjukkan bahwa praksis pendidikan mesti signifikian untuk mengkonstruksi nilai-

nilai dalam kesadaran subjeknya (Hakam & Nurdin, 2016) sehingga berkarakter baik. Pengertian 

pendidikan sebagai upaya pengembangan karakter baik itu sudah berlangsung sejak jaman Yunani 

kuno, yakni dalam sistem pendidikan yang disebut paideia (Wibowo, 2017). Dalam sistem 

tersebut, Plato mengartikan pendidikan sebagai ‘proses pembalikan manusia dari kondisi tak 

terdidik, tak berbudaya ke kondisi terdidik dan berbudaya’ (dalam Wibowo, 2017, hlm. 13) 

sehingga memiliki areté (elok, baik, dan bijaksana) karena mengetahui, mencintai, dan 

mewujudkan  kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam kehidupannya (Jaeger, 1946; Sugiharto, 

dkk., 2008). Karena itu, Jaeger memandang sistem paideia merupakan klimaks keberhasilan 

Yunani kuno dalam memproyeksi kemanusiaan sebagai inti kebudayaan melalui pendidikan 

(Jaeger, 1946). Artinya, manusia yang berkarakter baik.  

Dalam konteks global dewasa ini, gagasan mengenai pendidikan untuk membentuk 

karakter baik itu tampak dalam empat pilar Pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni: 

learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Melalui learning to 

know, pendidikan dimaksudkan agar siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman agar ia mampu 

mengimplementasikannya sehingga lingkungan menjadi manusiawi (Suryadi & Ariffan, 2019, 

hlm. 316). Melalui learning to do, pendidikan dimaksudkan untuk melatih siswa dalam merealisasi 

pengetahuannya atau nilai-nilai; memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kajian 

mendalam dan eksploratif terhadap defenisi sains, teknologi, dan seni dalam kerangka nilai 

sehingga siswa masuk ke dalam proses belajar aktif dan keratif dalam memahami defenisi, 

memperbaiki defenisi, dan memecahkan masalah-masalah berbasis gagasan baru yang terbangun 

dalam pemikirannya (Suryadi & Ariffan, 2019, hlm. 316). Melalui learning to be, siswa masuk ke 

dalam penyadaran nilai (refleksi nilai) dan komitmen kepada nilai-nilai sehingga mereka mampu 

memaknai keberadaannya sebagai manusia yang memiliki potensi nilai yakni: akal budi, kehendak 

bebas, dan hati nurani (potensi hand, head, dan heart) serta mampu bersikap sebagai warga negara 
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yang bertanggungjawab dalam mengimplementasi nilai-nilai dalam praksis. Sementara melalui 

learning to live together, para siswa termotivasi untuk mengimplementasikan atau 

mengaktualisasikan nilai-nilai dalam kehidupannya sebagai makhluk individual dan sosial, 

misalnya, dengan bersikap sabar, rendah hati, mampu mengendalikan diri, berjiwa eksploratif, 

ingin tahu, mengagumi alam, berjiwa pluralis dan toleran (Suryadi & Affian, 2016, hlm. 314-316).  

Dalam konteks Pendidikan Nasional Indonesia, kesadaran mengenai Pendidikan untuk 

pembentukan karakter baik siswa, sebetulnya bukanlah hal baru sebab visi tersebut selain telah 

mengemuka pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dalam semboyan pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara, yakni: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani 

(Acetylena, 2018; Dewantara, 1962; Samho, 2013) yang diterapkan dalam praksis pendidikan 

Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pada dekade tahun 1970an dengan istilah Pendidikan 

Budi Pekerti (Suparno, dkk., 2002).  

Pada semboyan Ing Ngarso Sung Tuladha, pembinaan nilai dilakukan melalui pemberian 

contoh atau keteladanan dalam ‘hidup yang bernilai’ dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kerangka itu, guru (pamong) yang menjadi pelaku pewarisan nilai-nilai mesti mampu menjadi 

teladan (role model) dalam penerapan nilai-nilai masyarakat, baik dalam perkataan maupun 

tindakannya.  Dalam semboyan Ing Madya Mangun Karsa, proses pembelajaran diwarnai dengan 

pembinaan dan pengembangan nilai dalam diri setiap siswa secara serentak dan holistik. Peran 

guru (pamong) pada level ini bagaikan “motor” yang menggerakkan, mentor yang mengarahkan, 

dan inisiator yang memprakarsai para siswa untuk berkreasi meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai masyarakat dalam atau melalui karya nyata yang berkualitas. Pada semboyan Tut Wuri 

Handayani, proses pembelajaran diarahkan kepada kemandirian siswa dalam pengembangan nilai. 

Peran guru (Pamong) pada level ini adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada para 

muridnya (secara moril berupa nasehat, kata-kata bijak, petunjuk-petunjuk, dan informasi-

informasi penting) agar tetap berkomitmen pada pengaktualisasian potensi nilai dalam dirinya dan 

pengembangan nilai dalam masyarakat. Dalam arti itu, tujuan Pendidikan yang dirumuskan oleh 

Ki Hadjar Dewantara yakni “kemerdekaan lahiriah dan batiniah” (Acetylena, 2018; Dewantara, 

1962, hlm. 3; Samho, 2013) menjadi mungkin tercapai melalui proses pembelajaran yang 

mengkonstruksi nilai dalam kesadaran setiap siswa. Artinya, proses pembelajaran di sekolah 

mestilah mencakup “olah pikir” (mendidik kognisi), “olah raga (mendidik tubuh) supaya sehat dan 
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terampil dalam menerapkan pengetahuan (memiliki keterampilan praktis), dan “olah rasa” 

(mendidik emosi), “olah hati” (mendidik kepekaan atau empati) dalam rangka penyadaran akan 

nilai-nilai (Samho, 2017, hlm. 23-24).  

Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, gagasan-gagasan mengenai pendidikan dan 

tujuannya di atas jelas signifikan dan relevan untuk pembelajaran toleransi, khususnya melalui 

pendekatan konstruktivisme dalam mencegah radikalisme. Artinya, pembelajaran toleransi 

melalui pendekatan konstruktivisme dipandang sebagai proses yang lebih efektif dalam 

membangun iklim kerukunan atau kedamaian dalam kehidupan antarumat beragama. Tanpa 

kemauan untuk bertoleransi, kerukunan hidup di antara para penganut agama-agama sulit 

diwujudkan. Barangkali itulah yang dimaksudkan juga oleh Küng bahwa “without peace between 

religions there will be no peace between nations” (Küng, 1990, hlm. 115). Kedamaian di antara 

agama-agama yang merupakan prasyarat bagi kedamaian di antara bangsa-bangsa dapat mulai dari 

toleransi antarumat beragama. Karena itu, pandangan Küng di atas dapat dimaknai juga sebagai 

seruan kepada toleransi atau ajakan kepada semua elemen masyarakat dan institusi-institusi agar 

berkomitmen untuk pengembangan toleransi, antara lain, melalui praksis pembelajaran di sekolah.  

 Karena itu, proses pembelajaran toleransi dalam Pendidikan Karakter di sekolah mesti 

dimaksudkan untuk pengembangan kesadaran dan penguatan komitmen siswa kepada toleransi 

dalam praksis kehidupan beragama. Artinya, siswa termotivasi untuk merealisasikan kondisi hidup 

beragama yang ditandai oleh sikap sabar dan hormat pada pluralitas keyakinan dan kebebasan 

berkeyakinan (Bagus, 1996, hlm. 1111). Implementasi toleransi dalam praksis adalah terbuka 

kepada perbedaan, mau saling menerima dan menghormati hak pemeluk agama lain untuk berbeda 

dalam cara mengekspresikan penghayatan dan perwujudan imannya, serta mau membina relasi 

antarumat beragama yang harmonis (Bagus, 1996). Dengan demikian, praksis pendidikan di 

Indonesia signifikan untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang toleran dalam konteks 

pluralitas agama.  

Secara das sollen atau apa yang seharusnya terjadi (Sugiharto & Rachmat W, 2000, hlm. 

107) toleransi dalam konteks Indonesia yang Bhinneka dan multikultur mestinya bukanlah menjadi 

persoalan sebab itu ditegaskan secara implisit dan eksplisit dalam aturan dan ideal kehidupan 

bangsa Indonesia, yakni dalam Pancasila (ideologi) dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta 

Undang-Undang terkait. Secara das sein (apa yang sungguh ada), keberagaman religiusitas di 
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Indonesia, yang merupakan warisan historis dari leluhur bangsa Indonesia, akhir-akhir ini ditandai 

oleh radikalisme yang disinyalir berakar dalam sikap intoleransi.  

Kini intoleransi sebagai embrio radikalisme disinyalir mulai berkembang di sekolah-

sekolah dan memengaruhi banyak siswa (Widiyaningsih, dkk., 2017, hlm. 208-209). Potensi 

intoleransi di kalangan pelajar, misalnya, tampak dalam hasil penelitian Tholkhah (2013) yang 

berlokasi di 12 propinsi, mencakup 133 kabupaten/kota, dengan jumlah responden mencapai 804 

siswa laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dan non-Islam secara proporsional, dari 201 

Sekolah Menengah Pertama,  Madrasah Agama, dan Sekolah Menengah Pertama Kejuruan, negeri 

dan swasta menunjukkan adanya potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan siswa. Dari 

penelitian tersebut, sebanyak 15.1% responden menyatakan bersedia melakukan tindakan anarkis 

terhadap agama lain. Sedangkan jumlah responden yang setuju terhadap tindakan warga yang 

merusak rumah/fasilitas milik anggota aliran keagamaan lain yang dipandang menyimpang 

mencapai 25.6%.  Data ini dapat memberi makna bahwa meskipun porsi jumlah responden yang 

berpikiran intoleran dan bersikap radikal relatif minoritas, tapi jumlah tersebut tetap potensial 

menjadi kelompok radikal yang mayoritas di kemudian hari (Tholkhah, 2013, hlm. 14) bila tidak 

segera dicegah melalui pembelajaran toleransi yang lebih efektif untuk mencegahnya.  

Kemudian, survei The Wahid Foundation (2015) terhadap 500 pelajar di lima sekolah 

menengah negeri di sekitar daerah Jakarta (Jabodetabek), hasilnya menunjukkan adanya benih-

benih intoleransi di kalangan sampel yang dijadikan respondennya. Dari 306 siswa-siswi, 27% 

menyatakan tidak setuju mengucapkan selamat hari natal, 15% menyatakan akan membalas 

tindakan perusakan rumah ibadah mereka, dan 3% menyatakan tidak mau menjenguk teman beda 

agama yang sakit.  (http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-

pelajar.html, diunduh tgl. 19/11/2020).  Penelitian Wahid Foundation yang lebih luas cakupannya 

(2016) dengan sampel terdiri dari 1520 responden yang berusia 17 tahun (usia pelajar), dari 34 

provinsi di Indonesia, menunjukkan adanya potensi intoleransi di kalangan kaum muda. Dari total 

jumlah responden tersebut, sebanyak 49.0% responden bersikap intoleran terhadap kelompok yang 

tidak disukai, sebanyak 52% berkeberatan kalau orang non-muslim mendirikan tempat peribadatan 

di sekitarnya, yang keberatan kalau orang non-muslim mengadakan acara keagamaan/kebaktian di 

sekitarnya mencapai 39.6%. Rata-rata skor intoleran terhadap yang non-muslim mencapai 38.4%, 

yang bersedia melakukan tindakan radikal mencapai 7.7%. Kemudian, responden yang tidak setuju 

http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-pelajar.html
http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-pelajar.html
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setiap warga negara  bebas memeluk agama/keyakinan sesuai dengan kesadarannya mencapai 

2.53%  (https://drive.google.com/file/d/0B91i4HE8Ta2mSXJUdjkzQnFKaGM/view, diunduh tgl. 

19/11/2020). Jadi, memang ada potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar Indonesia, 

meskipun tergolong relatif tidak tinggi, tapi porsi tersebut potensial menjadi kendala untuk 

mewujudkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia di 

kemudian hari.  

Adapun penyebab munculnya potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan siswa bisa 

bersifat internal dan eksternal. Dari sisi internal, bisa berkaitan dengan pembelajaran di sekolah 

yang potensial untuk menyebarkan pemikiran intoleran dan sikap radikal. Menurut Hakam, 

meskipun pembelajaran di sekolah mengenai nilai toleransi, tapi kalau nilai tersebut diajar hanya 

lewat cara-cara transmisi maka proses belajar potensial bersifat indoktrinasi, dogmatisasi, 

inkulkasi (penanaman nilai), homogenisasi, serta tanpa disertai dengan interaksi yang setaraf atau 

menafikan dialog di antara guru dan siswa dan antarsiswa (karena pembelajaran berpusat pada 

guru). Kemudian, bila guru yang mengajar tentang nilai toleransi tersebut berpikiran intoleran dan 

bersikap radikal maka banyak siswa yang potensial menjadi soliter ketimbang solider, cenderung 

menuntut pihak lain untuk bertoleransi dengan dirinya, toleransi ke dalam kelompok sendiri 

semakin menguat sementara sikap kepada pemeluk agama lain justru intoleran dan radikal (catatan 

bimbingan disertasi dengan Hakam, 2020). Dari sisi eksternal, penyebab intoleransi di kalangan 

siswa disinyalir karena masuknya wacana radikalisme ke sekolah-sekolah melalui berbagai situs 

di internet, buku, booklet, selebaran, ceramah keagamaan, dll yang disebarkan oleh kelompok 

radikal (Munip, 2012, hlm. 159). Kaum muda (siswa, mahasiswa) adalah kelompok yang disinyalir 

paling aktif menggunakan sosial media seperti instagram, twitter, facebook, dan linkedin (Qodir, 

2016, hlm. 434). Masalahnya bukan terletak pada penggunaan sosial media, tetapi pada 

pemberitaan yang dimuat dan disebarkan dalam sosial media tersebut yang bisa diakses oleh siapa 

pun dengan leluasa. Bila siswa mengakses dan membaca wacana intoleransi atau radikalisme 

secara intensif, ia potensial berpikiran intoleran dan bersikap radikal dalam kehidupan antarumat 

beragama.  

Karena itu, pembelajaran toleransi di sekolah penting diintensifkan dan dikembangkan 

melalui model yang lebih efektif untuk mencegah radikalisme. Pembelajaran toleransi melalui 

pendekatan konstruktivisme dibutuhkan sejak awal di SMP karena siswa SMP sedang mencari jati 

https://drive.google.com/file/d/0B91i4HE8Ta2mSXJUdjkzQnFKaGM/view
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diri. Tetapi keberhasilan dalam pengembangan sikap toleransi tersebut sangat tergantung pada 

proses pembelajaran. Semakin terbuka proses pembelajaran toleransi, semakin berpeluang dan 

efektif untuk mengurangi potensi radikalisme di kalangan siswa SMP. Sebaliknya, semakin 

pembelajaran bersifat tertutup, meskipun siswa taat kepada arahan dan nasehat guru berkaitan 

dengan sikap toleransi, tapi rentan goyah kalau ada atau mengalami konflik nilai (catatan 

bimbingan dengan Hakam, 2020). Karena itu, yang saya teliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimana proses pembelajaran di sekolah yang lebih efektif untuk mengonstruksi toleransi dalam 

kesadaran siswa.  

Fenomena intoleransi di kalangan siswa atau pelajar di Indonesia seperti dideskripsikan di 

atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran toleransi di sekolah belum optimal. Hal ini bisa jadi 

karena pembelajaran toleransi di sekolah berpusat pada guru demi pembinaan dan pewarisan nilai 

toleransi kepada siswa sehingga  prosesnya pun lebih dominan dengan cara-cara transmisi, yakni: 

pertama, guru memberi informasi tentang nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama 

kepada siswa, termasuk dengan cara membahas teori-teori tentang toleransi dalam kehidupan 

antarumat beragama di mana Guru menjadi pusat informasi. Artinya, siswa diharapkan mengetahui 

dan memahami nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama seperti yang diajarkan dan 

dijelaskan oleh Gurunya. Kedua, guru melakukan training (melatih) penerapan nilai toleransi 

dalam kehidupan siswa berdasarkan materi dan teori-teori yang diketahui dan dipahaminya agar 

siswa terbiasa bertoleransi atau memiliki sikap toleran yang kukuh sesuai dengan yang diharapkan 

guru dan masyarakat. Ketiga, guru menjadikan dirinya sebagai teladan (modeling) dalam 

menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama sehingga siswa dapat meniru 

implementasi nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama yang dimodelkan itu dalam 

kerangka pewarisan nilai toleransi. Keempat, guru mengondisikan (conditioning) pewarisan nilai 

toleransi dalam kehidupan siswa baik secara terprogram maupun spontan, secara individu maupun 

bersama-sama (misalnya ‘upacara agama di sekolah’, atau ‘tata tertib sekolah’) yang mewajibkan 

siswa untuk saling menghargai selama aktivitas belajar. Kelima, guru melakukan habituation, 

yakni membiasakan siswa secara pribadi atau berkelompok untuk mengimplementasikan nilai 

toleransi dalam kehidupan antarumat beragama yang dipelajarinya di sekolah dalam kehidupan 

sehari-hari, baik secara spontan maupun terprogram, misalnya dengan memberi ucapan salam 

kepada sesamanya yang merayakan hari besar keagamannya. Keenam, guru melakukan 
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kulturalisasi, yakni mengharuskan seluruh siswa untuk membudayakan nilai toleransi dalam 

kehidupannya, baik di masyarakat maupun di sekolah. Aliran transmisi dikembangkan, antara lain, 

oleh paham behaviorisme (Hakam & Nurdin, 2016, hlm. 30). Pembelajaran toleransi melalui cara-

cara transmisi (pembinaan nilai), meski bisa signifikan untuk membangun sikap taat siswa dalam 

hal toleransi, tapi memiliki kelemahan karena berpusat pada guru sehingga siswa menjadi subjek 

pasif, sekedar mengikuti perintah dan petunjuk gurunya untuk bertoleransi kepada pemeluk agama 

lain. Artinya, siswa bertoleransi bukan karena kesadaran dan kematangan pertimbangan nilainya 

mengenai pentingnya toleransi dalam praksis tapi karena dorongan dan keharusan dari luar dirinya, 

yakni guru dan tuntutan masyarakat. Akibatnya, sikap toleransi yang terbangun rentan goyah bila 

ada tantangan dan masalah dalam praksis kehidupan beragama (catatan bimbingan disertasi 

dengan Hakam, 2020). 

Kemudian, metode transmisi untuk pembelajaran mengenai nilai toleransi juga bisa 

dijadikan instrumen untuk indoktrinasi pemikiran intoleran dan sikap radikal, misalnya, oleh guru 

yang berpikiran intoleran dan bersikap radikal. Akibatnya,  para pelajar pun mudah berpikiran 

intoleran dan bersikap radikal, misalnya, menganggap ideologi Pancasila tidak relevan lagi untuk 

Indonesia (Koten, 2018). Kondisi demikian dapat menggerogoti sendi-sendi kesatuan bangsa 

Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan, dan merendahkan keluhuran martabat kemanusiaan 

di Indonesia (Idris, 2018).  

Bila proses pembelajaran toleransi dominan dilakukan dengan cara-cara transmisi maka 

toleransi yang terbentuk sekedar dalam ranah kognisi karena metode pembelajaran transmsi 

bersifat pembinaan dan pewarisan nilai (yang harus diterima indidvidu), belum sampai pada 

tataran mengkonstruksi nilai yang melibatkan kebebasan individu untuk memilih nilai 

berlandaskan reasoning yang mesti dipertanggungjawabkannya. Karena itu, pembelajaran 

toleransi mesti mengggunakan pendekatan yang lebih efektif, yakni konstruktivisme yang 

berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi nilai atau nilai subjektif yang mesti 

dikembangkan melalui pembelajaran yang terbuka dan demokratis agar potensi nilai individu 

semakin terasah, dan siswa mampu memberikan pertimbangan nilai pada tahap yang lebih tinggi 

(Hakam & Nurdin, 2016, hlm. 31). Jadi, perlu perubahan proses pembelajaran toleransi ke 

pendekatan konstruktivisme untuk mengasah potensi nilai individu (nilai subjektif/ nilai individu) 

agar mewujud dalam perilaku (subjek yang mendukung nilai objektif/yang disepakati, 



Bartolomeus Samho, 2020 
PEMBELAJARAN TOLERANSI MELALUI PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME UNTUK MENCEGAH RADIKALISME 
Universitas Pendidikan Indonesia    | repository.upi.edu    | perpustakaan.upi.edu 

8 
 

menghadirkannya dalam perilaku). Langkah-langkah pembelajaran toleransi melalui pendekatan 

konstruktivisme adalah: Pertama, tahap conflicting. Guru menghadapkan siswa pada stimulus 

nilai (pilihan alternatif, dilemma moral, isu-isu kontroversial, dan current affairs/kejadian sehari-

hari). Kedua, tahap choosing. Guru meminta siswa untuk memilih salah satu posisi atau pilihan 

nilai. Ketiga, tahap reasoning. Guru meminta siswa mempertanggungjawabkan atau memberi 

penalaran pribadi terhadap pilihannya (alasan-alasan logis mengapa ia memilih nilai tersebut).  

Keempat, tahap discussing. Guru meminta siswa mendengarkan 

pertimbangan/penilaian/penalaran orang lain terhadap pilihannya itu tanpa mengintervensi. 

Kelima, tahap decision making. Guru meminta siswa menyampaikan pilihan dan argumen 

pilihannya kepada publik sehingga ia percaya diri pada pilihannya. Keenam, tahap behaving.  

Guru meminta siswa untuk melakukan, mengaktualisasikan pilihannya dalam bentuk perbuatan 

nyata secara rutin sampai menjadi atau membentuk jati dirinya (Hakam & Nurdin, 2016, hlm. 31-

32). Dengan demikian, nilai yang terbentuk dalam kesadaran siswa bukan karena diharuskan oleh 

guru atau masyarakat (pembinaan dan pewarisan) seperti pada pembelajaran melalui transmisi, 

tapi diolah, dikembangkan, dan dijadikan prinsip pribadi sehingga membentuk jati dirinya. 

Pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme ini dilakukan oleh Values Clarification 

Technique, Cognitive Moral Development, Value Analysis, Social Action Models, Yurisprudensy 

Models dan pendekatan kognitif lainnya (Hakam & Nurdin, 2016).   

Dalam pembelajaran nilai, cara-cara transmisi dilakukan untuk menginternalisasi nilai 

absolut (agama) dan universal (budaya) sehingga memang bersifat objektif, misalinya nilai agama 

dan nilai budaya dalam masyarakat, sedangkan cara-cara konstruktivisme dilakukan dalam 

menginternalisasi nilai subjektif (gagasan-gagasan pribadi) dan objektif (kesepakatan kelompok 

yang intersubjektif) secara terbuka dan demokratis dalam rangka mengasah nalar dan emosi siswa 

untuk memilih, menyadari, bangga, dan mengaktualisasikan nilai pilihannya secara rutin dalam 

praksis kehidupan. Mengenai nilai objektif, dalam konteks pembelajaran melalui pendekatan 

konstruktivisme, pada dasarnya sama dengan nilai subjektif karena objektifitas nilai pada dasarnya 

merupakan kesepakatan kelompok terhadap nilai tertentu. Karena itu, apa yang disebut nilai 

objektif itu tidak lain adalah intersubjektif (Hakam & Nurdin, 2016, hlm. 34).  

Karena itu, pembelajaran di sekolah yang efektif untuk pengembangan kesadaran toleransi 

siswa adalah yang bersifat terbuka dan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang memfasilitasi 
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siswa untuk berdialog (diskusi kelompok) dapat merupakan cara dan proses belajar yang lebih 

efektif untuk pengembangan sikap toleransi karena prosesnya bersifat diskursif, kolaboratif, terjadi 

kerjasama yang menuntut keterbukaan antarsiswa, dan pertukaran pemikiran kritis mengenai nilai 

toleransi dalam kehidupan antarumat beragama. Dalam proses pembelajaran yang diskursif, siswa 

dapat mengembangkan gagasan-gagasannya atau pemikiran kritisnya dan keluasan wawasan 

mengenai toleransi sehingga memiliki kemampuan untuk menghormati perpedaan pandangan, 

serta semakin mampu bersikap toleran kepada orang lain. Pembelajaran toleransi yang bersifat 

diskursif juga efektif untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap agama menjunjung keluhuran 

martabat manusia dan mengajarkan agar pemeluknya menghormati sesama manusia sebagai 

ciptaan Tuhan yang luhur. Dalam praksis pembelajaran mengenai toleransi di sekolah, 

pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme dapat diimplementasikan melalui diskusi 

kelompok (Hakam & Nurdin, 2016, hlm. 31).  

Tujuan pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstrutivisme di sekolah bukan 

sekedar untuk pembinaan/pewarisan nilai-nilai objektif dan universal, tapi untuk membangun dan 

mengembangkan kesadaran kritis dan komitmen siswa pada sikap toleransi dalam konteks 

pluralitas agama. Dengan demikian, sikap toleransi yang terbentuk potensial untuk mencegah 

radikalisme di kalangan siswa yang disinyalir berakar dalam sikap intoleran, fanatisme, 

eksklusivisme, dan bahkan mendukung kekerasan atau terorisme (Koten, 2018). Banchoff bahkan 

dengan tegas mengumandangkan bahwa pluralitas agama (dan juga pluralisme agama) berakhir 

ketika kekerasan mulai (Banchoff, 2008, hlm. 5). Kekerasan terhadap orang lain adalah salah satu 

akibat dari sikap intoleransi.  

Jadi, jika toleransi dalam kehidupan antarumat beragama merupakan nilai subjektif  atau 

sikap individu (dalam Lindholm, dkk., 2010, hlm. 647) yang kemudian menjadi intersubjektif 

karena dipandang dan disepakati oleh masyarakat sebagai nilai yang penting diimplementasikan 

dalam kehidupan antarumat beragama, maka cara yang lebih efektif untuk itu adalah pembelajaran 

toleransi yang berpusat pada siswa (student centered learning) dan guru bertindak sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berdiskusi 

(dialog kritis) dalam kelompok. Untuk itu, pendekatan konstruktivisme menjadi sangat penting.  

 Pembelajaran toleransi yang diskursif melalui pendekatan konstrutivisme menjadi penting 

bukan hanya demi “kesediaan untuk membiarkan hal-hal yang tidak disetujui” (Sullivan, dkk., 
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1979, hlm. 748) tetap ada dalam praksis, tapi juga demi mengembangkan keterbukaan, 

penerimaan, dan pengakuan kepada yang lain. Karena itu, kemampuan siswa berdiskusi mengenai 

toleransi dalam praksis pembelajaran di satu sisi merupakan tanda keseriusan dalam penghayatan 

iman dan taqwa seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sisi lain merupakan sikap atau 

karakter baik yang terbangun melalui proses pembelajaran yang interaktif di mana terjadi dialog 

kritis dengan pihak yang berbeda. Dalam perspektif itu, setidaknya ada tiga prinsip toleransi dalam 

kehidupan antarumat beragama yang mesti tampak dalam proses pembelajaran melalui pendekatan 

konstruktivisme, yakni: prinsip mengakui/menerima kehadiran yang lain (to accept), menghargai 

eksistensi agama yang lain (to respect),  dan kesediaan bekerjasama dengan penganut agama lain 

(to cooperate) mengandung arti kesediaan untuk menerima, mengakui, dan menghormati 

persamaan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konteks pluralitas (Hayat, 

2012). Karena itu, tanpa kemaun untuk saling bertoleransi, pluralitas agama alih-alih menjadi 

sumber inspirasi untuk membangun, memajukan, dan mewujudkan kondisi hidup bersama yang 

tenteram dan damai justru berpotensi melahirkan konflik dan kekerasan yang tidak berkesudahan.   

 Dalam konteks pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstruktivisme untuk 

mencegah radikalisme di kalangan siswa, sikap yang dikembangkan dalam proses belajar adalah 

keterbukaan, penerimaan, pengakuan dan penghormatan kepada penganut agama lain atas dasar 

keyakinan bahwa nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam agama-agama adalah nilai yang berlaku 

sama untuk semua manusia. Hanya dengan sikap demikian, pluralitas agama yang sungguh niscaya 

di Indonesia dapat dikelola menjadi kekuatan untuk mewujudkan perdamaian masyarakat secara 

nasional dan global pada zaman modern. Sebab kedamaian dalam pluralitas agama menjadi 

mungkin terwujud manakala masing-masing pihak mau saling bertoleransi. Hal itu terungkap 

dalam sikap menghormati kesetaraan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan orang lain.  

Secara filosofis, landasan pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstruktivisme 

untuk mencegah radikalisme adalah Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila mesti menjiwai materi 

pembelajaran toleransi dalam General and Character Education, khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 

Pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila, misalnya, dapat menjadi kekuatan bagi 

para subjek pendidikan untuk mencegah radikalisme atau  mendorong mereka untuk berpartisipasi 
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aktif dalam memperkokoh persatuan masyarakat di Indonesia yang heterogen dan ditandi oleh 

pluralitas agama.   

Karena itu, pembelajaran toleransi di sekolah mesti mendukung realisasi pandangan 

Sukarno mengenai praksis agama dan relasi antarumat beragama di Indonesia, yakni: 

  

“Bukan saja bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing 

orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Yang Kristen menyembah 

Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan 

menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan 

ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita 

semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang 

tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang 

leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni 

dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu 

Negara yang ber-Tuhan. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang 

kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima 

daripada Negara kita adalah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-

Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-

menghormati satu sama lain” (Soekarno,  1964, hlm. 29-30). 

 

Inti pandangan Sukarno di atas, yang kemudian menjadi sila pertama dalam Pancasila, 

adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia mesti ber-Tuhan secara kebudayaan, leluasa (tanpa 

paksaan), berlandaskan prinsip saling hormat-menghormati hak atas kebebasan beragama atau 

berkeyakinan. Karena itu, segala bentuk pemaksaan atau intoleransi dalam kehidupan antarumat 

beragama, kasar atau halus, merupakan tindakan yang selain bertentangan dengan nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia yang dikristalisasikan sebagai Pancasila, juga menafikan cita-cita 

founding fathers yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta 

mengancam keberlanjutan fakta kebhinnekaan sosiokultural Indonesia. Kecuali itu, intoleransi 

dalam kehidupan antarumat beragama juga bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

yang membingkai keutuhan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   

Secara legal yuridis, landasan pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstruktivisme 

untuk mencegah radikalisme adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD  tahun 1945) dan 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam UUD tahun 1945 bab XIII, pasal 31 ayat 

(1) ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, sementara dalam ayat 

(2) dinyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional yang diatur dengan undang-undang”.  Sementara itu dalam Undang-Undang Sisdiknas 
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No. 20 tahun 2003, tekanan kepada urgensi pendidikan karakter dinyatakan dalam bab 1 pasal 1 

ayat (1) dan pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 1 ayat (1) 

ditegaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Sementara 

dalam pasal 3 ditegaskan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yakni:  “pendidikan 

nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab”.  Fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas tampak 

signifikan dan relevan untuk pengembangan nilai toleransi dalam kesadaran siswa. 

Dapat dikatakan bahwa pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 

tahun 2003 di atas merupakan ungkapan komitmen pemerintah Indonesia secara yuridis berkaitan 

dengan (urgensi) pendidikan karakter berbasia Pancasila untuk pemantapan kepribadian atau 

karakter bangsa Indonesia. Dalam rumusan Sukarno, kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin 

dalam Pancasila adalah “cinta merdeka, tidak mau dijadikan budak orang lain, tetapi juga 

menghormati kemerdekaan orang lain” (Soekarno, 2006, hlm. 67-68). Dalam konteks pluralitas 

agama di Indonesia, implementasi konsep kepribadian bangsa Indonesia yang cinta merdeka 

tersebut dapat diwujudkan dengan cara ‘pembelajaran toleransi melalui pendekatan 

konstruktivismedemi pengembangan kesadaran para murid mengenai pentingnya menghormati 

menghormati hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan orang lain. Artinya, praksis 

pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstruktivisme untuk mencegah radikalisme di 

kalangan siswa merupakan tindakan yang selaras dengan Pancasila, UUD tahun 1945, dan UU 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003 karena mencerminkan pembinaan dan pengembangan secara holistik 

terhadap kesadaran siswa mengenai pentingnya menghormati kesetaraan hak atas kebebasan 

beragama atau berkeyakinan di Indonesia. 

Di sisi lain, radikalisme yang berakar dalam intoleransi (sikap tidak toleran kepada 

penganut agama lain) merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD tahun 1945 (pasal 
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Pasal 28 E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2) dan UU No. 39 tahun 1999 mengenai hak asasi 

manusia (pasal 22 ayat 1 dan 2). Karena itu, radikalisme ekstrim seperti terorisme jelas 

bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan seperti yang ditegaskan 

dalam UUD tahun 1945 dan UU No. 39 tahun 1999. Dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 dan 2 

hasil amandemen ditegaskan bahwa:  (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, … (2)  “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, …, sesuai 

dengan hati nuraninya. Selanjutnya, dalam pasal 29 ayat 2 ditegaskan bahwa “negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya itu”. Sementara dalam UU No. 39 tahun 1999 hak atas kebebasan 

beragama dan berkepercayaan ditegaskan dalam pasal 22 sebagai berikut: ayat (1) “setiap orang 

bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”; ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam perspektif itu, 

fenomena  radikalisme di kalangan siswa mencerminkan pentingnya optimalisasipembelajaran 

toleransi di sekolah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila  dan UUD tahun 1945 serta 

Undang-Undang terkait yang mengafirmasi dan mempromosikan toleransi dalam konteks 

Pluralitas agama atau demi terpenuhinya kesetaraan hak atas kebebasan beragama atau 

berkeyakinan di Indonesia. Karena itu, praksis pendidikan dalam pembelajaran General and 

Character Education , khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti, perlu mengkonstruksikan nilai-nilai yang signifikan bagi pengembangan 

toleransi siswa dalam konteks pluralitas agama sehingga perilaku para siswa menjadi elok dan baik 

terhadap sesamanya yang berbeda agama.  

Secara ideal normatif, ajaran agama-agama melarang para penganutnya untuk menyakiti 

sesama manusia atau melakukan paksaan, baik secara kasar maupun halus. Ahmad Syafi’i Ma’arif 

bahkan mengatakan bahwa ‘agama seharusnya menjadi rahmat bagi manusia, bukan kutuk atau 

doktrin pemaksa’ (dalam Lindholm, dkk., 2010, hlm. xii). Ajaran agama-agama justru 

menganjurkan agar penganutnya saling mencintai dan menyayangi serta menghormati sesamanya 

atas dasar keyakinan iman kepada Tuhan sebagai Penganugerah kehidupan bagi setiap manusia. 

Artinya, tidak ada agama yang menganjurkan, mengajarkan, dan membolehkan umatnya untuk 

bertindak tidak adil kepada sesama manusia atau menyakiti sesama hanya karena perbedaan aliran 
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dalam beragama atau berkeyakinan. Sebaliknya, agama-agama justru menganjurkan dan memberi 

pedoman, petunjuk, dan orientasi bagi umatnya untuk bersikap, berucap, dan bertindak manusiawi 

kepada sesamanya sesuai dengan kehendakNya, yakni menjadi saudara bagi sesama manusia dan 

berikhtiar untuk menghadirkan kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat sebagai 

ungkapan iman yang nyata kepadaNya. Karena itu, intoleransi dalam kehidupan antarumat 

beragama  merupakan tindakan yang berlawanan dengan hak atas kebebasan beragama atau 

berkeyakinan (Lindholm, dkk., 2010), juga bertentangan dengan ideal normatif dalam agama-

agama itu sendiri yang menjunjung Kemahakuasaan Tuhan dan keluhuran martabat manusia 

sebagai ciptaan Tuhan.  

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, “gap” yang hendak diisi oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran toleransi melalui pendekatan konstruktivisme untuk mencegah 

radikalisme. Dalam rangka itu, peneliti melakukan survei terhadap pembelajaran General and 

Character Education untuk melihat efektifitasnya dalam pengembangan kesadaran siswa SMP 

mengenai pentingnya toleransi.  Pembelajaran General and Character Education melalui PPKn 

dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti penulis pandang relevan dan signifikan untuk 

pengembangan toleransi dalam kehidupan antarumat beragama siswa SMP. Dalam kedua 

matapelajaran tersebut, materi mengenai toleransi tercakup dalam bagian sikap sosial atau berada 

dalam ranah Kompetensi Inti 2 (KI-2) dan terintegrasi dalam Kompetensi Dasar 2 (KD-2).  Dengan 

demikian, setelah mengikuti pembelajaran PPKn serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, para 

siswa SMP kelas IX diharapkan mampu menyerap, menghayati, dan menerapkan pengetahuan 

mereka mengenai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama. Artinya, para siswa diharapkan 

dapat berkembang menjadi pribadi yang toleran, yakni menerima dan menghormati kehadiran 

penganut agama lain atau adanya agama lain di Indonesia.  

Dalam konteks itu, yang hendak penulis teliti adalah bagaimana proses pembelajaran 

toleransi di sekolah yang efektif untuk mencegah radikalisme. Karena itu, judul penelitian disertasi 

yang peneliti ajukan adalah: Pembelajaran Toleransi Melalui Pendekatan Konstruktivisme 

untuk Mencegah Radikalisme: (Survei terhadap Pembelajaran General and Character 

Education di SMP Kota Bandung).  

Karena itu, yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

toleransi adalah upaya untuk mendeskripsikan proses pembelajaran toleransi yang lebih efektif 
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untuk mencegah radikalisme. Novelty yang hendak dibangun dalam penelitian ini, yang berbasis 

pada data penelitian, adalah “pembelajaran toleransi yang lebih efektif untuk mencegah 

radikalisme di kalangan siswa SMP”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam 

konteks pluralitas agama di Indonesia adalah:  

1. Intoleransi dalam konteks pluralitas agama di Indonesia akhir-akhir ini mengemuka dalam 

fenomena radikalisme. 

2. Radikalisme yang berakar dalam sikap intoleran kini disinyalir telah menyusup ke sektor 

pendidikan formal (sekolah-sekolah) dan cukup banyak siswa yang terpengaruh olehnya.  

3. Radikalisme diduga terkait dengan proses pembelajaran di sekolah yang belum optimal 

dalam mengonstruksi nilai toleransi dalam kesadaran siswa.  

 

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah     

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pembelajaran toleransi melalui 

pendekatan konstruktivisme untuk mencegah radikalisme. Dalam rangka itu, peneliti melakukan 

survei terhadap pembelajaran General and Character Education di SMP Kota Bandung. Dalam 

perumusan model hipotetik pembelajaran toleransi untuk mencegah radikalisme, peneliti 

menggunakan pendekatan konstruktivisme karena lebih efektif untuk pengembangan sikap 

toleransi siswa dibandingkan dengan metode lain. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana model pembelajaran toleransi melalui Pendekatan Konstruktivisme untuk mencegah 

radikalisme “?  

Masalah di atas hendak penulis jawab melalui beberapa pertanyaan penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana cara guru mengajar toleransi di SMP?  

2. Apakah pengaruh pembelajaran toleransi terhadap sikap radikalisme siswa? 

3. Bagaimanakah gambaran sikap toleransi dalam kehidupan antarumat beragama di 

kalangan para siswa SMP di Kota Bandung dewasa ini?  

4. Faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap sikap toleransi dalam kehidupan 

antarumat beragama di kalangan para siswa SMP di Kota Bandung? 
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5. Apakah sikap tingginya toleransi dalam kehidupan antarumat beragama di antara para 

siswa SMP di kota Bandung berdampak signifikan terhadap rendahnya radikalismenya? 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang peneliti ajukan adalah: “Semakin pembelajaran 

toleransi menggunakan pendekatan konstruktivisme, semakin efektif untuk mencegah 

radikalisme”.  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

toleransi yang lebih efektif untuk mencegah radikalisme di kalangan siswa. Secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah:   

1. Ingin meneliti model pembelajaran yang lebih efektif untuk pengembangan sikap 

toleransi siswa SMP. 

2. Untuk mendeskripsikan cara guru mengajar toleransi di SMP. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh toleransi terhadap sikap radikalisme siswa. 

4. Untuk mendeskripsikan sikap toleransi dalam kehidupan beragama di kalangan para 

siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung dewasa ini.  

5. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap sikap 

toleransi dalam kehidupan antarumat beragama di kalangan para siswa Sekolah 

Menengah Pertama di kota Bandung. 

6. Untuk mengungkapkan apakah sikap toleransi dalam kehidupan beragama di antara 

para siswa Sekolah Menengah Pertama di kota Bandung berdampak signifikan 

terhadap rendahnya tingkat radikalisme.  

 

1.6. Manfaat Penelitian 

  1.6.1 Manfaat teoretis:  

a. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkaya khasanah teori mengenai  

pembelajaran toleransi untuk mencegah radikalisme di kalangan siswa SMP. 
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 b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya model pembelajaran toleransi untuk 

mencegah radikalisme di kalangan siswa SMP. 

 c.  Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan secara teoretik bagi para peneliti yang konsern  

kepada bagaimana pembelajaran toleransi untuk mencegah radikalisme di kalangan 

siswa.  

1.6.2. Manfaat Praktis untuk Siswa dan Guru 

a. Untuk siswa:  hasil penelitian ini selain bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kesadaran mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan antarumat 

beragama sehari-hari, juga dapat memperkuat keyakinan mereka mengenai ancaman dan 

bahaya radikalisme di Indonesia sehingga penting bersikap toleran kepada yang lain.  

b. Untuk Guru: hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran mengenai 

toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dalam mencegah radikalisme di kalangan 

siswa melalui pembelajaran General and Character Education di sekolah. 

c.  Untuk Pendidikan Umum dan Karakter: Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah 

Pendidikan umum dan Karakter baik dalam ranah ontologi, epistemologi, maupun 

aksiologi mengenai model pembelajaran toleransi untuk mencegah radikalisme di 

kalangan siswa atau mahasiswa sehingga praksis kehidupan beragamanya di sekolah atau 

di masyarakat menjadi semakin kosntruktif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

menjadi bahan pertimbangan tentang penting adanya kajian mengenai “konstruksi 

toleransi dalam kehidupan antarumat beragama” di jurusan Pendidikan Umum dan 

Karakter. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I adalah Pendahuluan 

yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, hipotesis, serta sistematika penelitian. Bab II adalah kajian pustaka yang berisi 

peninjauan literatur secara komprehensif dan mendalam berkaitan dengan pembelajaran toleransi 

untuk mencegah radikalisme. Karena itu, pembahasan dalam bab tersebut dimulai dengan revieu 

mengenai akar historis pluralitas agama di Indonesia;  perspektif pluralitas dan pluralisme, 
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perspektif pluralisme agama, perspektif radikalisme dan kemungkinan penyebabnya, pendidikan 

karakter toleransi beragama untuk mencegah radikalisme (di mana ditinjau secara deskriptif 

mengenai perspektif pendidikan, perspektif karakter, pendidikan karakter, perspektif toleransi 

secara etimologi dan terminologi, karakteristik toleransi dalam praksis, motif-motif toleransi 

beragama, sifat-sifat toleransi beragama, faktor-faktor yang memengaruhi toleransi beragama, 

batas-batas toleransi dalam praksis), tantangan toleransi antarumat beragama dalam praksis, 

tekanan dalam pembelajaran toleransi beragama di sekolah, syarat-syarat, alasan-alasan, pra-

anggapan dan tujuan, serta fokus dan tema pembelajaran toleransi beragama, gambaran pribadi 

yang berkarakter toleran, General and Character Education untuk pengembangan sikap toleransi 

beragama (deskripsi Tentang Matapelajaran PPKn SMP kelas IX; karakteristik pembelajaran 

toleransi beragama melalui matapelajaran PPKn serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,  model 

pembelajaran toleransi beragama, relevansi pembelajaran toleransi beragama dengan Pendidikan 

Umum dan Karakter, serta hasil penelitian terdahulu. Bab III adalah metode penelitian yang terdiri 

atas defenisi operasional, lokasi, subjek, dan fokus penelitian, metode penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, serta analisis 

data. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan di mana pada bagian akhir bab terdapat model 

empirik dan model hipotetik pembelajaran toleransi beragama. Sedangkan Bab V berisi 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 


