
MATERI PENERAPAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia 

seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, 

mental/moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, 

informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. 

Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi 

spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan 

hakekat manusia sebagai makhluk religius (homo religiousus). Sekaligus di lain pihak 

pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan.  

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia 

memberlakukan/memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama 

merupakan salah satu pelajaran ‘wajib’, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia 

persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran 

agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran 

agama di sekolah baik negeri dan swasta memuncukan dialektika atau bahkan menimbulkan 

problematika. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, 

mengamanatkan: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama.” Bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak 

mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah 

berkewajiban menyediakan / mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai 

dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. Pasal 55, ayat (5) menegaskan: “Lembaga 

pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya 

lian secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

Dalam sejarah dan data pendidikan di Indonesia, persekolahan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat, lembaga keagamaan, ataupun personal dan organisasi begitu banyak jumlah, 

melebihi sekolah-sekolah negeri yang ada dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi 

perkembangan Indonesia. Maka pemerintah berkewajiban memperhatikan keberadaan sekolah 

swasta sama dengan sekolah negeri termasuk pelajaran agama. Bukan suatu keniscayaan di 

sekolah swasta umum dengan ciri khas keagamaan tertentu, pelajaran agama diberikan untuk 

semua siswa sesuai dengan agamanya, dan oleh guru agama yang seagama. 

Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak hanya menawarkan 

pelajaran agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya sekolah Katolik berhak hanya 

menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah Kristen hanya menawarkan pelajaran agama 

Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan pelajaran agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak 

berhak mewajibkan siswa-siswanya dari agama lain mengikuti pelajaran agama sesuai dengan 

cirri khas keagamaan sekolah yang bersangkutan. Misalnya apabila sekolah Kristen atau Katolik 

menerima siswa bukan Kristen-Katolik, sekolah tersebut tidak berhak mewajibkan atau menekan 

orangtua untuk mengizinkan anak mereka yang bukan Kristiani mengikuti pelajaran agama 

Kristen-Katolik. Dalam konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan 



memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama, pendirian orangtua mereka 

masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya pluralisme. Maka tidak menjadi masalah, 

kalau sekolah dengan basis keagamaan tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain. 

Hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan 

sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. Adanya 

beberapa guru agama yang berbeda dapat membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog 

dan berbagi ajaran dan pengalaman iman dalam suatu kelompok rumpun mata pelajaran agama. 

Pelajaran dan pendidikan agama semakin diperkaya dengan adanya pelbagai perbedaan. 

Adagium: “kesatuan dalam kepelbagaian” menjadi hal yang bukan mustahil diwujudkan. 

Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk bertoleransi dan membangun sikap saling 

menghormati perbedaan. 

Kedudukan Agama Dalam Pendidikan Nasional Agama memiliki kedudukan yang penting dalam 

pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

demokratis serta bertanggung jawab.”  

Sistem Pendidikan Agama Dalam Pendidikan Nasional 

(1) Pengertian pendidikan agama. 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan.” (Pasal 1/1, PP. 55/2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan). 

(2) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama. 

1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama.” 

2. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.” (PP. 55/2007, pasal 2/1-2). 

(3) Sistem pembelajaran agama. 

(a) ”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama…. “ (UU 

20/2003, pasal 12/1).“Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik 

difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan 

satuan pendidikan…” (Penjelasan UU 20/2003 pasal 12 (1) a). Pendidikan agama dilaksanakan 

sesuai Standar Nasional Pendidikan. (b) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap 

perkembangan kejiwaan peserta didik. (c) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat 

menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai 



landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. (d) pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat 

diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. (e) Pendidikan 

agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, 

disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung 

jawab. (f) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi 

pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan/atau olah raga. (g) Pendidikan Agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan 

motivasi untuk hidup sukses. (PP. 55/2007, pasal 5). 

Nilai Agama 

Nilai agama dalah gabungan dari beberapa sistem yang mengatur tata perilaku, kepercayaan, 

kaidah dalam menjalani beragam contoh hubungan sosial antara sesama mahluk ciptaan-Nya, 

serta tata cara beribadah kepada Tuhan YME. 

Pembentukan nilai agama merupakan suatu upaya dalam pengembangan potensi dan 

pengetahuan individu mengenai ajaran yang bersumber dari firman Tuhan YME seperti akhlak 

dan akidah. 

Pengertian Nilai Agama 

Definisi nilai agama adalah segala bentuk peraturan hidup yang harus diterima oleh setiap 

manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan, jika dilanggar akan 

mendapat siksa dari Tuhan di akhirat nanti. 

Pengertian Nilai Agama Menurut Para Ahli 

Adapun pengertian nilai agama yang telah dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Emile Durkheim, Nilai agama adalah sistem terpadu yang terdiri atas praktik dan 

kepercayaan, yang berhubungan dengan hal yang suci dan mempersatukan umat dalam 

suatu contoh komunitas. 

2. Edward Burnett Tylor, Nilai agama merupakan suatu kepercayaan yang sifatnya spiritual 

dan menyatakan bahwa keyakinan seperti ini muncul sebagai penjelasan kepada dunia. 

3. Anthony F.C. Wallace, Nilai agama merupakan seperangkat upacara yang dirasionalkan 

melalui mitos dan digerakkan melalui kekuatan supranatural dengan tujuan untuk 

mencapai terjadinya perubahan terhadap manusia dan semesta. 

4. Luckmann, Menurut Luckmann, Nilai agama merupakan seperangkat kemampuan 

organisme manusia untuk membangkitkan alam biologis melalui pembentukan makna 

yang sifatnya objektif, memiliki daya tarik moral yang mengikat. 

5. Moenawar Chalil, Nilai agama menurut Monawar Chalil adalah tingkah laku manusia 

dalam menjalin hubungan dengan spiritual sebagai konsekuensi atas kehidupan. 

6. Michel Meyer, Nilai agama adalah seperangkat kepercayaan dan ajaran-ajaran yang 

mengarah kepada tingkah laku manusia terhadap Tuhan YME, sesama manusia dan 

terhadap diri sendiri. 
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7. Spranger, Menurut spranger, nilai agama merupakan tatanan yang dijadikan pedoman 

oleh individu untuk menentukan keputusan dalam lingkungan sosial. 

8. Horrocks, Nilai agama adalah sesuatu yang menjadikan pertimbangan dalam menentukan 

keputusan mengenai sesuatu yang hendak dicapai. 

Ciri Nilai Agama 

Adapun ciri-ciri dari nilai agama adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mempengaruhi pengembangan dalam diri di lingkungan sosial. 
2. Memiliki pengaruh yang beragam dalam masyarakat. 

3. Disosialisasikan sejak individu dilahirkan. 

4. Sebuah konstruksi yang terbentuk melalui pedoman beragama yaitu kitab suci. 

5. Disosialisasikan melalui beberapa macam proses sosial seperti kontak sosial dan 

interakasi sosial. 

6. Saling berkaitan dengan nilai-nilai yang lainnya sehingga dapat membentuk pola dan 

sistem dalam masyarakat. 

7. Keberadaannya mendarah daging (internalize value). 

Bentuk Nilai Agama 

Nilai agama terdiri dari beberapa bentuk, yaitu antara lain: 

1. Akidah, merupakan sebuah sistem dari kepercayaan dan keyakinan yang tidak dapat 

diganggu gugat keberadaannya. 

2. Akhlak, yaitu seperangkat perilaku atau sifat dari seorang individu yang telah melekat 

dalam diri. Dari sifat-sifat tersebutlah, kemudian menimbulkan perbuatan yang mudah 

dilaksanakan tanpa harus memikirkan pertimbangan terlebih dulu. 

3. Ibadah, yaitu sebuahh bentuk pengabdian individu terhadap Tuhannya dengan 

berorientasikan pahala. 

Tujuan Pembentukan Nilai Agama 

Adapun tujuan pembentukan nilai-nilai agama dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Agar terhindar dari adanya krisis identitas diri yang membuat seorang individu tidak 
dapat menentukan nasibnya sendiri. 

2. Menajadikan bekal berupa ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup. 

3. Agar hidup seorang individu menjadi lebih terarah dan memilikitujuan yang jelas. 

4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas. 

Faktor Pengaruh Pembentukan Nilai-nilai Agama 

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai agama dalam 

masyarakat, antara lain: 

 

 



Faktor Keluarga 

Definisi lembaga keluarga merupakan institusi pertama dalam proses pendidikan seorang 

individu. Keluarga yang sangat religius memberikan dampak besar dalam pembentukan nilai 

agama dalam diri seorang individu. Artinya, tahap sosialisasi aspek ketuhanan dalam diri 

individu selalu dilakukan. 

Faktor Pendidikan 

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai agama dalam diri seorang 

individu. Dengan adanya pendidikan, individu dapat mengatur segala sikap dan tindakannya 

dalam bermasyarakat. Selain itu, pendidikan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa 

religius individu. 

Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial tempat individu menjalankan kehidupan 

sosialnya. Lingkungan termasuk dalam faktor yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam 

upaya pembentukan nilai-nilai agama pada individu. 

Sumber Nilai Agama 

Hadirnya niali agama dalam masyarakat bersumber pada 3 hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Bersumber dari Tuhan 

Nilai yang bersumber dari Tuhan dapat ditemukan melalui ajaran agama yang telah 

tetuang dalam kitab suci di masing-masing agama. Nilai agama yang dapat memberikan 

pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam menjalani hidup. 

2. Bersumber dari Masyarakat 

Nilai agama yang bersumber dari masyarakat terbentuk melalui sebuah kesepakatan 

bersama, dan hal tersebut dinilai memiliki hal yang baik dan luhur sebagai pedoman 

dalam berperilaku bermasyarakat.  

Dalam setiap diri individu memiliki hal yang sifatnya luhur. Hal tersebut antara lain 

kejujuran dan keuletan dalam menjalani hidup. 

 

Contoh Nilai Agama penerapan nilai-nilai agama di sekolah dan masyarakat 

1. Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat 

sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut. 

2. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk memeuhi hasrat duniawi. 

3. Memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dan alam sekitar. 

4. Menyantuni anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan disaat sedang memiliki 

banyak rejeki. 

5. Tidak mengeksploitasi secara berlebih sumber daya alam yang tersedia untuk 

kelangsungan kehidupan generasi di masa mendatang. 

6. Tidak melakukan perjudian dengan tujuan untuk menyambung hidup. 

7. Tidak melakukan tindakan provokatif mengatasnamakan agama. 

8. Menciptakan kedamaian dengan cara saling berbagi terhadap sesama. 

https://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-keluarga-fungsi-dan-contohnya-lengkap/


9. Melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan. 

10. Menjunjung tinggi perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya. 

11. Tidak membuang sampah sembarangan. 

12. Membantu teman saat tertimpa musibah tanpa memandang agama yang dianutnya. 

13. Membantu masayrakat sekitar dalam membangun tempat peribadatan. 

14. Mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

15. Mewujudkan cita-cita dengan menggunakan usaha sendiri tanpa harus berbuat 

kecurangan. 

16. Tidak memaksakan kehendak individu lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak 

kita. 

17. Mengedepankan tenggang rasa dalam bermasyarakat. 

18. Bertoleransi dalam mejalani kehidupan sosial. 

19. Tidak mencontek saat ujian sedang berlangsung. 

20. Tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang melakukan prosesi peribadatan. 

21. Mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. 

22. Tidak membicarakan keburukan orang lain. 

23. Memelihara kebersihn dan keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 

24. Tidak menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas. 

25. Tidak menyebarkan kebencian kepada masyarakat luas. 

26. Memberikan masukan yang sifatnya posiif terhadap kinerja pemerintah. 

27. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara. 

28. Tidak ikut mabuk-mabukan. 

29. Tidak melanggar rambu lalu lintas saat sedang berkendara. 

30. Selalu berpikir positif dalam menyikapi sesuatu. 

31. Berperilaku sopan terhadap orang yang usianya lebih tua dari kita. 

32. Bertanggung jawab ketika merusak barang yang bukan milik sendiri. 

TUGAS 

1. Apa Tujuan dari Pendidikan Nasional? 

2. Apa pengertian pendidikan Agama? 

3. Jelaskan bentuk nilai agama! 

4. Jelaskan faktor pengaruh pembentukan nilai agama! 

5. Tuliskan 10 contoh penerapan nilai agama sekolah dan masyarakat! 


