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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Analisis data yang dilakukan pada bab ini adalah mengenai nilai-nilai 

toleransi bidang sosial keagamaan di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 

Kota Palembang dimana Kampung Kapitan merupakan daerah yang memiliki 

penduduk yang heterogen khususnya dalam hal agama yaitu agama Islam, Kristen 

Protestan, Katholik dan Budha sehingga dengan kondisi seperti itu menjadi studi 

lapangan yang tepat.  

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2019 sampai target 

penyelesaian bulan Juli 2020 yang dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi pengajuan dan pembuatan proposal.  

2. Tahap penelitian. Tahap ini meliputi seluruh aktivitas penelitian yaitu 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

3. Tahap penyelesaian. Tahap ini meliputi analisis data yang sudah 

dikumpulkan untuk kemudian disusun dan dirapikan lalu menjadi hasil 

penelitian yang sesuai dengan tujuan peneliti.  

Untuk mengumpulkan data yang akurat peneliti melakukan wawancara 

mendalam untuk menggali data tentang nilai-nilai toleransi bidang sosial 

keagamaan yang ada di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu Palembang serta 
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sekaligus untuk mengetahui bentuk-bentuk toleransi bidang sosial keagamaan di 

Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu Palembang dan relevansinya terhadap 

pendidikan agama Islam.  

Teknis analis data peneliti menggunakan teknik deskripsi analitik, yaitu data 

yang diperoleh tidak dianalisis menggunakan rumusan statistik, namun data 

tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan 

yang ada dilapangan. Adapun analis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengikuti langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman 

meliputi Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan 

Simpulan (Conclusion).
1
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data 

Sumber : Miles & Huberman dalam Sugiyono (2013) 

 

Reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Deskripsi 

data ditulis secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan 

maupun bagian-bagian dan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu dari hal-

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 247.  
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hal yang khusus ke hal-hal yang sifatnya umum agar diperoleh kesimpulan yang 

obyektif. Untuk metode keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.  

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dimana terbagi atas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Triangulasi "Teknik" Pengumpulan Data 

(Sumber : Sugiyono, 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.  Triangulasi "Sumber" Pengumpulan  
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Data triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini 

memanfaatkan pemeriksaan melalui sumber data. Hal itu dapat dicapai melalui 

cara yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

B. Nilai-nilai Toleransi Bidang Sosial Keagamaan di Kampung Kapitan 

Untuk mengetahui nilai-nilai toleransi di Kampung Kapitan, peneliti telah 

melakukan wawancara mendalam guna mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber atau 

informan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terdapat nilai-nilai 

toleransi bidang sosial keagamaan di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang:  

Pertama adalah nilai kemanusiaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Gatot selaku Ketua RT 50 Kampung Kapitan beliau mengatakan bahwa : 

nilai kemanusiaan dapat dituangkan dengan sikap saling menghormati dan 

menghargai antar tetangga. Apabila terdapat tetangga yang membutuhkan 

pertolongan maka harus dibantu tanpa membedakan agama apa yang mereka 

yakini. Hidup di dalam lingkungan masyarakat yang dibutuhkan adalah sikap 

tolong-menolong sehingga dapat mewujudkan lingkungan pergaulan hidup yang 
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aman, damai dan sejahtera.
2
 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan dorongan naluri 

manusia untuk bergantung kepada orang lain memunculkan sikap toleransi. Untuk 

menuju persaudaraan yang sejati maka sikap saling mengejek, menghina harus 

dihindari.Persaudaraan sesama umat manusia harus diiringi dengan sikap saling 

pengertian dan tolong-menolong. Berangkat dari mengerjakan sesuatu yang baik 

dan besar tidak mungkin sendirian kita butuh orang lain. Misalnya menanggulangi 

banjir tidak mungkin sendirian, mengatasi masalah ekonomi, penyakit tidak 

mungkin sendirian.Harus sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi itu 

semua.Dalam hal ini tidak membahas masalah akidah agama melainkan 

mengedepankan rasa kemanusiaan. 

Kedua adalah nilai budaya. Selanjutnya Bapak Nasrullah selaku Ketua RT 

52 atau tokoh agama Islam di Kampung Kapitan beliau mengungkapkan bahwa:  

di Kampung Kapitan adanya budaya yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat, seperti kebiasaan gotong royong sebagai wujud 

kebutuhan bersama dan sekaligus membangun kebersamaan di tengah-tengah 

perbedaan agama. Gotong royong ini dilakukan setiap bulan yang tujuan untuk 

membersihkan lingkungan di Kampung Kapitan, membersihkan saluran air, dan 

perbaikan sarana ibadah seperti musholla atau yang sering disebut masayarakat 

adalah langgar.Ketika dilakukan kegiatan gotong royong, semua warga ikut serta 

                                                           
2
Wawancara dengan Gatot, Selaku Ketua RT 50 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 13.11 WIB. 
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dalam kegiatan tersebut, tidak ada yang merasa lebih mulia karena perbedaan 

agama yang dianutnya, yang ada adalah kesejajaran sebagai warga Kampung 

Kapitan.Budaya gotong royong bagi masyarakat Islam, Kristen dan Budha 

merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan.
3
 

Ketiga adalah nilai kebersamaan. Bapak Nasrullah selaku Ketua RT 52 dan 

tokoh agama Islam di Kampung Kapitan beliau juga menambahkan : kebersamaan 

yang tercermin dalam hidup masyarakat Kampung Kapitan, setiap orang yang 

mendapat musibah, masyarakat dan tetangga selalu datang menjenguk. Ketika ada 

orang yang sakit atau meninggal, masyarakat di Kampung Kapitan datang untuk 

menjenguk, sampai menguburkannya.Kehidupan tersebut menggambarkan masih 

kentalnya kebersamaan pada masyarakat di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang.
4
 

Keempat yaitu nilai historis. Selanjutnya Bapak Mulyadi selaku Tokoh 

Agama Katholik di Kampung Kapitan beliau mengungkapkan bahwa: sejak dahulu 

masyarakat Kampung Kapitan sudah saling menghormati dan menghargai satu 

dengan yang lain. Masyarakat Kampung Kapitan sudah memiliki sikap toleran 

terhadap perbedaan agama yang ada.Bahkan telah menganggap saudara. Segala 

perbedaan tidak dijadikan suatu permasalahan melainkan sebagai tonggak untuk 

saling mengenal satu sama lain. Sehingga hubungan antara umat Islam, umat 

                                                           
3
Wawancara dengan Nasrullah, Selaku Ketua RT 52 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 14.00-14.35 WIB. 
4
Wawancara dengan Nasrullah, Selaku Ketua RT 52 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 14.00-14.35 WIB. 
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Katholik dan Budha di Kampung Kapitan sangat baik sampai sekarang.
5
 

Kelima yaitu nilai keteladanan tokoh masyarakat. Bapak Mulyadi selaku 

Tokoh Agama Katholik di Kampung Kapitan beliau juga menambahkan bahwa: 

keteladanan tokoh masyarakat dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh 

seluruh Ketua Rukun Tetangga Kampung Kapitan dan para tokoh agama dalam 

menganjarkan sikap toleransi. Sebagai pemimpin harus dapat memberikan contoh, 

baik itu ucapan dan perilaku yang mencerminkan sikap saling menghormati dan 

menghargai perbedaan agama. Seperti di Kampung Kapitan ini ketua-ketua RT 

Kampung Kapitan mampu mengayomi masyarakat dengan cara memberikan 

waktu dan tempat kepada masing-masing umat beragama untuk beribadah sesuai 

dengan ajaran agamanya serta sekaligus melibatkan warga dalam kegiatan 

kampung. Salah satu cara yang ditempuh oleh seluruh ketua Rukun Tetangga 

Kampung Kapitan agar masyarakat tetap mengembangkan sikap toleransi antar 

umat beragama yaitu melalui sambutan-sambutan pada acara sedekah kampung, 

dalam rangka perayaan seperti Imlek, Cap Gomeh, perayaan ulang tahun dewa 

bagi umat Budha dan Halal Bihalal bagi umat Islam. Sambutan-sambutan itu 

tentang sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama.
6
 

Keenam yaitu nilai kesabaran. Bapak Fakhrin selaku Ketua RT 51 di 

Kampung Kapitan beliau mengungkapkan bahwa: hidup berdampingan 

                                                           
5
Wawancara dengan Mulyadi, Selaku Tokoh Agama Katholik Kampung Kapitan Kelurahan 7 

Ulu Palembang  4 Juli 2020 Pukul 14.41 WIB. 
6
Wawancara dengan Mulyadi, Selaku Tokoh Agama Katholik Kampung Kapitan Kelurahan 7 

Ulu Palembang  4 Juli 2020 Pukul 14.41 WIB. 
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dilingkungan masyarakat yang heterogen dibutuhkan kesabaran. Mengingat, tiap 

individu memiliki kepentingan dan kebebasan sendiri-sendiri. Kesabaran 

diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa suatu kebebasan 

tidak dapat dilakukan secara mutlak karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. 

Sikap sabar diwujudkan dengan tidak mengejek ataupun menghina umat tidak 

beragama, melainkan memberikan waktu dan tempat kepada orang yang tidak 

seagama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
7
 

C. Bentuk-Bentuk Toleransi Bidang Sosial Keagamaan di Kampung Kapitan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah selaku Ketua RT 52 

di Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu Palembang. Ada banyak bentuk-bentuk 

toleransi yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam, Kristen dan 

Budha di Kampung Kapitan diantaranya:
8
 

Pertama yaitu perayaan hari besar agama.Ketika perayaan hari besar agama 

Islam di Kampung Kapitan umat Kristen maupun Budha membantu kaum Muslim 

dengan menjaga shalat Ied dan juga keamanan masjid. Ketika perayaan hari besar 

agama baik itu umat Islam, Kristen maupun umat Budha sama-sama saling 

diundang dan turut mendukung acara yang akan diselenggarakan. Akan tetapi, 

tidak terlibat dalam peribadatan hanya dalam lingkup hubungan sosial.Seperti hari 

raya Idul Fitri diadakan kegiatan halal bihalal, di samping mengundang umat Islam 

                                                           
7
Wawancara dengan Fakhrin, Selaku Ketua RT 51 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 16.02 WIB. 
8
Wawancara dengan Nasrullah, Selaku Ketua RT 52 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 15.22 WIB. 
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juga mengundang umat Kristen dan Budha.Semua warga bersalaman sebagai 

simbol rasa penghormatan antar umat beragama.Meskipun berbeda agama tetap 

menjaga silahturahmi (saling mengunjungi). 

Jadi, dapat dipahami bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi api 

permusuhan, tetapi mereka menyadari betul perbedaan itu harus dibina dan tidak 

saling menganggu dalam beribadah. Dari penemuan penulis di lapangan, adanya 

bentuk-bentuk toleransi sosial keagamaan.Hal ini bisa terlihat ketika salah satu 

agama sedang merayakan hari-hari besar keagamaan. Contoh sederhana, ketika 

umat Islam sedang merayakan hari raya Idul Fitri, tradisi umat Islam selalu 

menyajikan beraneka ragam makanan dan mereka membagi-bagikannya kepada 

siapapun kerabat terdekat mereka khususnya tetangga tanpa membedakan agama 

apa yang mereka yakini. Begitupun sebaliknya, ketika umat Budha dan Kristen 

sedang merayakan hari-hari besar keagamaan, sikap orang Islam menghormati apa 

yang sedang dirayakan oleh masyarakat penganut agama lain. 

Kedua yaitu jelang Natal, umat Kristen di Kampung Kapitan membagikan 

parsel Natal untuk warga sekitar sebagai bentuk toleransi di tengah keragaman 

atau pluralisme menjelang perayaan Natal.Masing-masing umat beragama yang 

ada di Kampung Kapitan menjalankan ajaran agama yang mana telah digariskan 

oleh agamanya masing-masing, baik ajaran ritual perorangan, kelompok, maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial keagamaan yang secara nyata 

membentuk interaksi sosial yang harmonis serta komunikasi sosial selalu terjadi 

antara pemeluk agama yang berbeda. 
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Ketiga yaitu ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Adha, di Kampung 

Kapitan umat Islam membagikan daging kurban kepada siapapun tanpa 

membedakan agama apa yang mereka yakini. Masyarakat Kampung Kapitan 

memandang bahwa perbedaan faham keagamaan adalah urusan individu dengan 

Tuhan. Keyakinan yang mereka pegang dan masalah keimanan tidak bisa dilihat 

oleh orang lain. Kebebasan dalam hal memeluk agama sangat dijunjung tinggi, 

serta perbedaan agama tidak menjadi jurang pemisah yang bagi mereka dalam 

berinteraksi antar pemeluk agama yang berbeda. 

Keempat yaitu ibu-ibu umat Kristen, Islam maupun Budha di Kampung 

Kapitan pada saat acara sedekah kampung mereka berbaur, bekerja sama 

membantu memasak dan menyiapkan segala kebutuhan tanpa membeda-bedakan 

dari agama manapun, baik Kristen, Islam dan Budha semua ikut melaksanakannya. 

Jalinan sosial kemasyarakatan yang berkembang di Kampung Kapitan secara nyata 

telah menunjukan pada kehidupan sosial yang integrasi atau kerukunan. Hal ini 

dibuktikan bahwa selama masyarakat setempat tinggal ditempat itu belum pernah 

terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh agama, bahkan mereka hidup rukun dan 

damai saling menghormati satu sama lain walaupun keyakinan mereka berbeda-

beda.  

Kelima yaitu pada saat pembagunan rumah ibadah di Kampung Kapitan 

apabila umat Islam hendak memperbaiki atau membangun Mushola, umat Kristen 

dan Budha tanpa diminta datang untuk membantu, baik bantuan materi maupun 

tenaga. Kerjasama ini dibangun atas dasar sebuah kesadaran umat Kristen, Islam, 
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maupun Budha bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus hidup 

berdampingan satu dengan yang lain dan saling membutuhkan.  

Keenam yaitu bentuk kerja sama umat Islam, Kristen dan Budha lainnya 

adalah kegiatan gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong tidak membeda-

bedakan agama apa yang mereka yakini semua ikut melaksanakannya. Mereka 

hidup rukun berdampingan satu dengan yang lainnya walaupun mereka berbeda 

agama.Ketika di lakukan kegiatan gotong royong, semua warga ikut serta dalam 

kegiatan tersebut, tidak ada yang merasa lebih mulia karena perbedaan agama 

yang dianutnya, yang ada adalah kesejajaran sebagai warga Kampung 

Kapitan.Gotong royong bagi masyarakat Islam, Kristen dan Budha di Kampung 

Kapitan merupakan tradisi warisan leluhur yang harus dipertahankan. 

Gotong royong yang dilakukan setiap bulan yang merupakan bentuk 

kerjasama antara umat Islam dengan umat Kristen dan Budha dalam rangka 

menciptakan lingkungan yang bersih, asri dan sejuk.Agendanya meliputi 

membersihkan selokan air agar tidak tersumbat, membersihkan rerumputan, 

merapikan tanaman dan memperbaiki jalan yang rusak. Dalam kegiatan gotong 

royong tidak membedakan agama apa yang diyakini, semua bersatu padu 

membangun dan bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan lingkungan. 

Pelaksanaan gotong royong ini diadakan setiap sebulan sekali. 

Ketujuh yaitu bentuk-bentuk toleransi juga dapat ditinjau dari respon umat 

Kristen seperti pada waktu bulan puasa, umat Kristen menghargai dengan cara 

tidak makan dan minum di muka umum. Ketika datang bulan Ramadhan, seperti 
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biasanya umat Islam mengadakan acara buka puasa bersama.Pada acara ini umat 

Kristen dan Budha diundang untuk menghadiri kegiatan buka puasa.Sementara itu, 

ibu-ibu dari umat Kristen maupun Budha ikut membantu memasak dan 

menyiapkan segala kebutuhan buka puasa. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu kita ketahui bahwa 

di muka bumi ini terdapat beragam agama, bahasa, dan budaya yang ketiganya 

tidak bisa dipisahkan keterkaitannya. Keragaman bahasa dan budaya jelas 

membuat pelangi dan taman kehidupan menjadi sangat menarik. Namun, sering 

terdengar orang merasa gelisah dan sulit menerima kenyataan akan keragaman 

agama. Tidak rela kalau agama yang diyakini oleh pemeluknya sebagai jalan 

menuju surga itu tersaingi oleh yang lain. Namun ada pula mereka yang 

berpandangan bahwa keragaman ini memang sebetulnya sengaja diciptakan oleh 

Tuhan agar hidup ini terasa lebih dinamis dan terjadi sikap saling menghormati 

antar pemeluk agama. Permasalahan perbedaan tidaklah menjadi perdebatan, yang 

terpenting adalah bagaimana perbedaan ini bisa dipadukan sehingga menghasilkan 

sebuah keharmonisan dalam kehidupan beragama menuju persatuan berbangsa dan 

bernegara. 

Warga Kampung Kapitan berasaldari pemeluk agama Islam, Kristen 

Protestan, Kristen Katholik dan Budha. Masing-masing dari setiap pemeluk agama 

saling terbuka dan menerima keberadaan dari agama lain. Adanya 

keanekaragaman beragama yang ada di Kampung Kapitan, tidak membuat 

hubungan interaksi antara warga Kapitan menjadi renggang dan kaku, justru hal 
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tersebut membuat keindahan tersendiri yang dapat dilihat didalam pola interaksi 

bermasyarakat warga Kapitan. Dalam melakukan kegiatan yang bersifat sosial, 

masyarakat Kampung Kapitan tidak memandang adanya kelompok mayoritas 

ataupun minoritas. Mereka selalu menanamkan rasa persaudaraan yang sangat kuat 

dan menjunjung tinggi toleransi. 

Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Kapitan 

terlihat pada semua suasana kehidupan sosial sehari-harinya. Mereka hidup rukun 

berdampingan satu dengan yang lainnya walaupun mereka berbeda 

agama.Masyarakat Kampung Kapitan merupakan tipe masyarakat yang berbentuk 

paguyuban, dimana bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat 

oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam 

masyarakat Kampung Kapitan /bentuk paguyuban biasanya dilihat dari sistem 

kekerabatan, keluarga dan pola pemukiman yang berdekatan. 

Dalam bentuk kerukunan bertetangga antara pemeluk agama, tercermin oleh 

tempat tinggal mereka yang berdekatan dan bercampur baur antar penduduk 

muslim, Kristen dan Budha. Dari segi bertetangga ini mereka selalu 

mencerminkan hubungan yang baik dan sikap persahabatan. Hal ini tidak lepas 

dari peranan seorang tokoh-tokoh agama atupun masyarakat, yang mana mereka 

selalu memberikan contoh yang baik sehingga menciptakan kehidupan masyarakat 

dan bertetangga yang harmonis. 

Masyarakat Kampung Kapitan mempunyai solidaritas yang tinggi, baik itu 

dari segi sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Solidaritas itu dibangun 
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dengan sikap dan interaksi yang baik antara mereka. Misalkan diadakan kerja 

bakti, semua masyarakat yang berbeda-beda dalam keyakinan itu turut 

berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. 

Bapak Nasrullah selaku Ketua RT 52 di Kampung Kapitan mengatakan, 

apapun yang dilakukan yang penting kita baik dengan sesama, kekeluargaan dan 

mengedepankan musyawarah. Utamanya adalah warga rukun, damai dan 

harmonis. Di Kampung Kapitan, masyarakat Islam, Kristen dan Budha dapat 

berhubungan dengan umat Islam dengan rukun dan harmonis. Pemahaman ajaran 

agama yang baik sangat nampak dalam kehidupan. Kehidupan yang harmonis, 

rukun tanpa masalah yang berarti dalam waktu yang lama adalah bukti dari adanya 

toleransi yang tinggi antara umat Islam, Kristen dan Budha.
9
 

Jadi, dapat dipahami kita sebagai umat beragama berkewajiban menahan diri 

untuk tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lain. Hidup rukun dan 

bertoleransi tidak berarti bahwa agama yang satu dan agama yang lainnya 

dicampuradukkan.Melalui toleransi ini diharapkan terwujud ketenangan, 

ketertiban, serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. Dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan 

terbina kehidupan yang rukun, damai dan harmonis. 

 

                                                           
9
Wawancara dengan Nasrullah, Selaku Ketua RT 52 Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu 

Palembang  4 Juli 2020 Pukul 15.22 WIB. 
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D. Relevansi Nilai-nilai Toleransi Bidang Sosial Keagamaan di Kampung 

Kapitan terhadap Pendidikan Agama Islam yaitu: 

1. Akhlak yang baik dan budi pekerti (yang sanggup menghasilkan orang-orang 

bermoral, berjiwa bersih, pantang menyerah, bercita-cita tinggi, berakhlak 

mulia). 

2. Toleran. 

3. Terbuka. 

4. Kritis terhadap segala perkembangan zaman. 

Masyarakat di Kampung Kapitan menunjukan kegiatan atau usaha yang 

bertujuan untuk menjadikan muslim yang sempurna, atau manusia yang bertakwa, 

atau manusia yang beriman atau manusia yang beribadah kepada Allah SWT. 

Sedangkan tujuan akhir pendidikan Islam terletak pada perilaku yang tunduk 

dengan sempurna kepada Allah SWT.Jadi nilai-nilai toleransi bidang sosial 

keagamaan di Kampung Kapitan relevan terhadap Pendidikan Agama Islam. 

 


