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ABSTRAK 

Bangsa Indonesia yang terkenal religius sangat disayangkan apabila 

kemudian muncul berbagai fenomena kejadian yang bertolak belakang dari nilai-

nilai luhur budaya bangsa tersebut, yakni kejadian banyaknya pejabat yang 

melakukan korupsi, banyaknya siswa yang melakukan tawuran dan banyaknya 

kasus intoleran yang terjadi di masyarakat. Bukankah ketika berada di bangku 

sekolah, siswa sudah diajarkan tentang budi pekerti luhur, nilai-nilai kepribadian 

dan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, patut 

dipertanyakan sudahkan nilai-nilai religius dan  budi pekerti luhur dicantumkan 

dalam materi pembelajaran di sekolah, terutama dalam materi pendidikan agama 

dan budi pekerti, dan bagaimana bentuk penerapan nilai-nilai religius dan budi 

tersebut. 

PENDAHULUAN 

Sebagai bangsa yang terkenal religius sangat disayangkan apabila di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini muncul berbagai fenomena kejadian yang 

bertolak belakang dari nilai-nilai luhur budaya bangsa tersebut, yakni kejadian 

banyaknya pejabat yang melakukan korupsi, banyaknya siswa yang melakukan 

tawuran dan banyaknya kasus intoleran yang terjadi di masyarakat. Bukankah 

ketika berada di bangku sekolah, siswa sudah diajarkan tentang budi pekerti luhur, 

nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai keagamaan. Dan juga bukankah ketika di 

bangku sekolah sudah pula diajarkan materi pendidikan agama yang senantiasa 

mengajarkan nilai-nilai religius. 

Fenomena kejadian-kejadian yang menyimpang dari nilai-nilai religius dan 

budi pekerti luhur yang sebenarnya sudah cukup kuat mengakar pada tatanan adat 

bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah kejadian yang 

seharusnya tidak terjadi, manakala pendidikan kita benar-benar konsisten dalam 

menanamkan nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur budaya bangsa tersebut. 



Namun agaknya konsistensi inilah yang terkikis oleh perkembangan zaman 

sehingga penanaman nilai-nilai religius dan budi pekerti menjadi berkurang yang 

mengakibatkan banyak kejadian yang bertolak belakang dari nilai-nilai budaya 

bangsa yang terkenal religius dan adiluhung tersebut. 

Hal tersebut mulai disadari oleh para pemimpin negeri ini dan para ahli 

pendidikan yang kemudian mengkonsepkan kurikulum yang sesuai dengan nilai-

nilai budaya bangsa dimana yang terakhir sekali bernama kurikulum 2013. Dalam 

kurikulum ini sikap spiritual dan sikap sosial sangat ditekankan untuk ditanamkan 

pada jiwa peserta didik yang dituangkan dalam bentuk kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Kompetensi inti diharapkan menjiwai seluruh kegiatan 

pembelajaran beserta tujuan pembelajarannya, yang meliputi empat kompetensi 

inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan 

kompetensi dasar adalah materi pembelajaran yang harus disandarkan kepada 

kompetensi intinya, artinya materi kompetensi dasar harus memuat dan 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam kompetensi intinya. 

Dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, meski pada 

dasarnya sudah selalu berisikan nilai-nilai sebagaimana yang sudah ditetapkan 

dalam kompetensi inti, namun dalam hal ini harus diperjelas dan diperkuat, 

supaya penanaman nilai-nilai terutama nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur 

bisa berjalan efektif dan nyata hasilnya. Inilah hal yang harus diperjelas dalam 

buku teks materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti terutama yang 

berdasarkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. 

Pada tingkat SMA/SMK dimana peserta didik sedang dalam posisi labil 

menurut para ahli psikologi, sangat ditekankan untuk kembali mengingatkan, 

memperjelas dan menguatkan penanaman nilai-nilai religius dan budi pekerti 

luhur, karena apabila pada pereode ini nilai-nilai tersebut terkikis akan sangat 

berpengaruh pada kehidupan kesehariannya, karena pada pereode ini adalah 

pereode transisi, dimana peserta didik akan memulai mewarnai kehidupan sosial 

masyarakat, dan bahkan sebenarnya juga sudah cukup mewarnai fenomena-

fenomena kehidupan di masyarakat. Berkaitan hal itulah maka penanaman nilai-

nilai religius dan b udi pekerti luhur pada proses pembelajaran di tingkat 

SMA/SMK sangat perlu dilakukan yang salah satu caranya adalah memperjelas 

dan memperkuat penamanan nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur pada buku 

teks materi pembelajarannya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti. 

 

 



 

PENGERTIAN NILAI RELIGIUS 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata “religius bermakna bersifat 

keagamaan, yang berkenaan dengan kepercayaan agama.” Bila merujuk dari 

pengertian di atas, maka nilai religius berarti nilai yang besifat keagamaan dan 

yang berkenaan dengan kepercayaan agama. Karena berkaitan atau bersumber 

dari kepercayaan agama, maka orang yang tidak menganut suatu agama (atheis), 

maka dalam dirinya tidak terdapat nilai-nilai religius. 

Mangunwijaya sebagaimana dikutip oleh Erni Suslowati dalam tesisnya 

menegaskan bahwa Religiusitas berasal dari kata religio yang berarti memeriksa 

lagi, menimbang-nimbang, merenungkan keberatan hati nurani. Manusia yang 

religius dapat diartikan sebagai manusia yang berhati nurani serius, saleh dan teliti 

dalam mempertimbangkan batin, jadi belum menyebut dia menganut agama 

mana. 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan 

Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh 

berbeda dengan nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial selain itu 

nilai religius juga erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi 

manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai lainnnya. 

Pendapat Mangunwijaya tentang religiusitas ini cukup berbeda dengan 

pendapat lainnya, dimana beliau lebih memilih memahami religiusitas sebagai 

suara hati nurani, dan belum menyangkut pada keyakinan atau kepercayaan yang 

dianutnya. Hal ini tentu tidak lepas dari pandangan beliau bahwa arti religio 

bukan berarti agama atau sesuatu yang bersifat keagamaan, melainkan berarti 

memeriksa lagi, menimbang-nimbang, merenungkan keberatan hati nurani. 

Artinya Mangunwijaya lebih terfokus memandang religiusitas kepada pribadi dan 

nurani pribadinya, bukan sesuatu yang mempengaruhi atau mengilhami 

pribadinya kepada sesuatu yang kekuasaan mutlak dan tak terbatas yang mampu 

membolak-balik hati nuraninya. 

Berbeda dengan Mangunwijaya, tentang nilai religius ini, Rahmad Subagya 

menjelaskan bahwa religius bermakna; 

“...segenap kemampuan kejiwaan manusia, yaitu hasil kerja sama akal, 

kehendak, dan rasa yang disebut dengan budi berfungsi sebagai pendorong sikap 

dan perbuatan religius seseorang dan manusia pada umumnya. Nilai religius orang 

akan dinilai tinggi apabila memiliki perhatian yang besar untuk menjamin 



kemurnian kepercayaan dirinya kepada Sang Pencipta yang akan selalu menaungi 

hidupnya sehingga merasa selalu bergantung kepada-Nya.” 

 

 

Dalam hal ini, Rahmad Subagya meyakini adanya Sang Pencipta yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengilhami dan mempengaruhi akal, kehendak dan 

rasa untuk merasakan dan meyakini Sang Pencipta tersebut. 

Pendapat lain tentang nilai religius dikemukakan oleh Kemendiknas yang 

merupakan lembaga yang menetapkan nilai religius sebagai salah satu karakter 

yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang mendefinisikan “...sebagai 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan sikap hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain.” 

Dalam definisi ini jelas sekali nilai keagamaan muncul, dimana keyakinan 

dalam keragamaan sangat mendominasi jalan pikiran seseorang yang mempunyai 

nilai religius. Namun disamping itu, nilai-nilai keagamaan mempengaruhi sikap 

pribadi dan sosialnya, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai religius juga 

mempengaruhi nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai sosial seseorang. 

Kemudian apabilai nilai religius ini dikaitkan dengan ajaran Islam maka 

keberadaannya sangatlah penting dan utama. Nilai religius menjadi suatu sikap 

dan perilaku yang patuh kepada ajaran agama Islam untuk senantiasa beeribadah, 

karena tugas manusia sebagai hamba Allāh adalah untuk mengabdi kepada-Nya, 

sebagaimana Firman Allāh dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56. 

ْونِ  َوَما َخلَْقت     نَْس ِاْلَّ ِلَيْعب د 
ِ
الِْجنَّ َواْْل  

Artinya :“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS, Adz-Dzȃriyat 51:56) 

 

Dengan memahami begitu pentingnya nilai religius bagi seorang muslim 

dimana nilai religius, “...yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak 

yang bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia”, maka adalah 

mutlak juga ditanamkan dalam diri setiap muslim terutama generasi muda dan 

peserta didik muslim di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan, baik 

formal maupun non formal. 



Sehingga pada akhirnya apabila diambil sebuah kesimpulan, maka nilai 

religius adalah sesuatu yang abstrak yang ada dalam diri manusia yang bersumber 

pada keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai Dzat yang harus disembah dan 

mengabdikan diri, yang kemudian memunculkan sikap dan perilaku yang selalu 

mendasarkan pada keberadaan Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya. Sikap dan perilaku 

tersebut tercermin dalam bentuk ritual ibadah yang dilakukan, perkataan-

perkataan yang dilontarkannya, aktifitas yang dilakukannya dan juga pada akhlak 

kepribadiannya.  

Dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk nilai religius, Zulkarnain 

mengemukakan bahwa pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam pendidikan 

Islam antara lain; 

1. Tauhid/Aqidah 

Adalah proses pemenuhan fitrah bertauhid yang merupakan unsur hakiki 

yang melekat pada diri manusia sejak penciptaannya. 

2. Ibadah („Ubuddiyah) 

Adalah pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur dalam al-

Qur‟an dan sunnah. 

3. Akhlak 

Adalah pemberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas 

pribadi manusia. 

4. Kemasyarakatan 

Adalah pengaturan pergaulan hidup manusia di atas bumi dalam dimensi 

sosial. 

Bentuk atau macam nilai-nilai religius tersebut senada dengan penjelasan 

Muhammad Fathurrahman dalam bukunya yang berjudul “Budaya Religius 

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Tinjauan Teoritik Dan Praktik 

Konstekstualisasi Pendidikan Agama Di Sekolah”, yang membagi nilai-nilai 

religius menjadi beberapa macam, antara lain; 

1. Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu 

dari masdar „abada yang berarti penyembahan. Sedangkan secara istilah berarti 

khidmat kepada Tuhan, taat mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Jadi ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang 



diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari misalnya sholat, puasa, zakat, 

dan lain sebagainya. 

2. Nilai Ruhul Jihad 

Ruhul Jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja 

atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari adanya tujuan hidup 

manusia yaitu hablum minAllāh, hablum min al-nas dan hablum min al-alam. 

Dengan adanya komitmen ruhul jihad, maka aktualisasi diri dan unjuk kerja 

selalu didasari sikap berjuang dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. 

3. Nilai Akhlak dan Disiplin 

Akhlak merupakan bentuk jama‟ dari khuluq, artinya perangai, tabiat, 

rasa malu dan adat kebiasaan. Meurut Quraish Shihab, “Kata akhlak walaupun 

terambil dari bahasa Arab (yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan 

bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-Qur‟an. Yang 

terdapat dalam al-Qur‟an adalah kata khuluq, yang merupakan bentuk mufrad 

dari kata akhlak. Sedangkan kedisiplinan itu termanifestasi dalam kebiasaan 

manusia ketika melaksanakan ibadah rutin setiap hari. Semua agama 

mengajarkan suatu amalan yang dilakukan sebagai rutinitas penganutnya yang 

merupakan sarana hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Dan itu 

terjadwal secara rapi. Apabila manusia melaksanakan ibadah dengan tepat 

waktu, maka secara otomatis tertanam nilai kedisiplinan dalam diri orang 

tersebut. Kemudian apabila hal itu dilaksanakan secara terus menerus maka 

akan menjadi budaya religius. 

4. Nilai Keteladanan 

Nilai keteladanan ini tercermin dari perilaku guru. Keteladanan 

merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Bahkan al-Ghazali menasehatkan, sebagaimana dikutip Ibn Rusd, kepada 

setiap guru agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. 

Ia harus mempunyai kharisma yang tinggi. Ini merupakan faktor penting yang 

harus ada pada diri seorang guru. 

5. Nilai Amanah dan Ikhlas 

Secara etimologi amanah artinya dapat dipercaya. Dalam konsep 

kepemimpinan amanah disebut juga dengan tanggung jawab. Dalam konteks 

pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh pengelola lembaga 

pendidikan, dan peserta didiknya. Sedangkan “...ikhlas secara bahasa berarti 

bersih dari campuran hal kotor. Secara umum ikhlas berarti hilangnya rasa 

pamrih atas segala sesuatu yang diperbuat.” 



Dari penjelasan berbagai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk 

atau macam nilai religius berdasarkan ajaran Islam yang menjadi hal pokok dalam 

pendidikan agama Islam adalah; 

1. Nilai Aqidah (Keimanan) 

Yaitu fitrah manusia sejak penciptaannya 

2. Nilai Ibadah („Ubudiyyah) 

Yaitu pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur‟an dan 

sunnah 

3. Nilai Akhlak 

Yaitu pemberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas pribadi 

manusia 

4. Nilai Kemasyarakatan (Sosial) 

Yaitu pengaturan pergaulan hidup manusia di atas bumi dalam dimensi sosial 

 

PENGERTIAN BUDI PEKERTI 

Penjelasan tentang pengertian budi pekerti ini dikemukakan oleh Paul 

Suparno dengan merangkum berbagai pendapat, yang menjelaskan bahwa secara 

etimologi pengertian budi pekerti berasal dari dua kata yaitu budi dan pekerti 

(pakerti=jawa) yang kemudian didefinisikan sebagai budi berarti pikir dan pakerti 

yang berarti perbuatan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi 

budi pekerti adalah sikap dan perilaku seseorang, keluarga, maupun masyarakat 

erat kaitannya dengan norma dan etika. Sedangkan pengertian budi pekerti secara 

terminologi adalah nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut 

kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata 

krama, dan sopan santun, atau norma budaya/adat istiadat suatu masyarakat atau 

suatu bangsa.” 

Kata “budi” sering diartikan sebagai nalar, pikiran, atau akal. Budi adalah 

sesuatu yang bisa menyatukan manusia, entah mereka itu dari suku, golongan, 

kelompok atau umur apapun. Sebagai sesama manusia, mereka tentu juga 

memiliki kesamaan budi. Dengan demikian, orang mempunyai pekerti= bertindak 

baik. Maka pendidikan budi budi pekerti, merupakan proses pembentukan etika 

hidup bersama dengan bertindak baik yang berdasarkan nalar.” 

Menurut Ensiklopedia Pendidikan, budi pekerti diartikan “sebagai 

kesusilaan yang mencakup segi-segi kejiwaan dan perbuatan manusia; sedangkan 

manusia susila adalah manusia yang sikap lahiriyah dan batiniyahnya sesuai 

dengan norma etik dan moral.”  



Sedangkan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional mengartikan istilah 

budi pekerti adalah sebagai sikap dan perilaku sehari-hari, baik individu, keluarga, 

masyarakat, maupun bangsa yang mengandung nilai-nilai yang berlaku dan dianut 

dalam bentuk jati diri, nilai persatuan dan kesatuan, integritas, dan 

kesinambungan masa depan dalam suatu sistem moral, dan yang menjadi 

pedoman perilaku manusia Indonesia untuk bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dengan bersumber pada falsafah Pancasila dan diilhami oleh ajaran 

agama serta budaya Indonesia. 

Definisi dari Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional inilah yang akan 

rujukan utama dalam mendefinisikan arti budi pekerti, mengingat budi pekerti 

yang dimaksud adalah sikap dan perilaku sehari-hari berdasarkan budaya bangsa 

Indonesia. Disamping karena Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional 

merupakan lembaga yang berisikan para pakar pendidikan di Indonesia yang 

memang mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam hal pendidikan. 

Dari berbagai penjelasan tersebut kemudian dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa budi pekerti adalah sikap dan perilaku sehari-hari baik secara 

individu maupun kelompok yang didasari dari nilai-nilai ajaran agama dan 

diilhami oleh adat istiadat lingkungan masyarakatanya. 

 

JENIS PENELITIAN 

Jenis  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu suatu aktivitas penelitian yang terfokus kepada data-data 

dari bahan-bahan tertulis, baik data-data tersebut berada di perpustakaan atau 

ditempat lainnya 

 

SUMBER DATA 

Untuk mendapatkan data yang akurat dari sumbernya, maka diperlukan 

seleksi terhadap sumber tersebut, yaitu memilah sumber data mana yang 

berhubungan langsung dengan materi, dan sumber data mana yang tidak langsung 

berhubungan dengan materi tetapi mempunyai kaitan dengan materi yang dibahas. 

Disamping itu juga untuk menguji validitas sumber data dikarenakan banyaknya 

sumber data yang bisa dipakai sebagai referensi dalam pembahasan ini. Hasil 

seleksi sumber data tersebut kemudian penulis membaginya dalam dua kategori 

sumber data, yang antara lain; 

1. Sumber data primer 



Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ada dua hal, yaitu :  

a. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Lampiran 40 tentang Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMA/MA/SMK/MAK yang merupakan dasar penyusunan materi ajar 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat  SMA/MA/SMK/MAK. 

b. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 

SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, XI dan XI Penerbit Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Jakarta, 2014, yang berisikan materi-materi 

pembelajaran yang disusun berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dalam permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan merupakan buku 

teks wajib bagi siswa maupun guru yang digunakan dalam pembelajaran. 

2. Sumber data sekunder 

Adapun  data  skunder  diambil  dari  literatur yang  mendukung  dalam 

kajian  tesis  ini,  baik  berupa  makalah,  jurnal, skripsi, tesis, maupun buku-

buku lain yang  berkaitan  dengan  pembahasan tesis  ini 

 

TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian 

kepustakaan, dan karena  sumber  penelitian  berupa  dokumen tertulis, maka 

penelitian ini disebut sebagai penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur  yang berkaitan dengan 

masalah  yang  dibahas,  dikarenakan  literatur  memberikan  pemahaman  secara 

komprehensif  dalam memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai religius yang 

nantinya akan ditanamkan pada peserta didik melelaui proses pembelajaran di 

kelas, maka dalam  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  studi  kepustakaan 

baik  kepustakaan  konvensional  maupun  e-book,  karena penelitian  ini  bersifat  

kualitatif.  Selain  itu  penulis  juga  akan  melakukan  analisis konsep  dari  buku-

buku  pendidikan,  dan buku-buku pengembangan  kurikulum. 

 

TEHNIK ANALISIS DATA 

Tehnis analisis data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan 

penelitian ini adalah tehnis analisis konten (content analysis), atau disebut juga 

dengan istilah analisis isi. “Analisis konten adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam erhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam 



media massa.” Dengan menggunakan analisis konten diharapkan penelitian ini 

pembahasannya bisa lebih mendalam dan argumentatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Sinopsis materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

tingkat SMA/SMK kurikulum 2013 

Materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk 

tingkat SMA/SMK berdasarkan kurikulum 2013 disusun berdasarkan 

permendikbud nomor 24 tahun 2016 pada lampiran 40, yang membahas 

tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat 

SMA/MA/SMA/MAK, Isi materi pada dasarnya sama dengan materi 

berdasarkan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP meski sedikit ada 

penambahan atau pengurangan pada materi-materi yang dipilih. Materi 

tersebut memuat lima hal berdasarkan pengelompokan jenis materinya, yaitu 

materi al-Qur‟ān dan hadis, materi aqidah, materi fiqih, materi akhlak, dan 

materi sejarah Islam atau tarikh. Semua materi pembahasan dari kelima hal 

tersebut diuraikan secara berkesinambungan dan berurutan dari mulai 

tingkat/kelas X, kelas XI sampai kelas XII. Hal ini terutama terlihat pada 

materi aqidah dan tarikh atau sejarah Islam. 

Dalam setiap materi pembahasan, diawali dengan memuat peta konsep 

materi dan tujuan akhir dari pembahasan materi. Dengan begitu pembaca 

sudah mendapat gambaran arah pembahasan dan tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran. Pada tahap berikutnya siswa diajak untuk membuka 

relung hatinya dengan diberikan motivasi yang berkaitan dengan isi materi 

pembahasan. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk melihat dan 

memikirkan kejadian yang ada di sekitarnya ebagai bentuk kepedulian pada 

lingkungan sekitar dalam kegiatan mengkritisi sekitar kita. Pembahasan 

masuk kepada materi dengan kegiatan memperkaya khazanah, dan hikmah 

pembahasan materi. Kemudian dalam mengungkap sikap dan perilaku yang 

harus dimunculkan dalam pembahasan termuat melalui kegiatan menerapkan 

perilaku mulia. Kegiatan diakhiri merangkum semua materi dan evaluasi 

dalam bentuk tes tertulis baik essay maupun multiple choise (pilihan ganda). 

Disamping itu, di dalam setiap pembahasan, peserta didik juga diajak 

untuk melakukan berbagai aktifitas guna menunjang pengetahuan dan 

pemikirannya terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Banyaknya 

akktifitas disesuaikan dengan tingkat keluasan materi yang sedang dipelajari. 

Aktifitas-aktifitas tersebut antara lain; 



Aktivitas 1  :  menggugah motivasi siswa, dengan memberikan tayangan 

video,   gambar, atau ilustrasi cerita sekaligus untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

akan dibahas. 

Aktivitas 2  : mengkritisi Sekitar kita, yaitu siswa diberi kesempatan untuk  

membayangkan kembali keadaan yang pernah dilihat di 

sekitarnya kemudian mencoba merenung dan memikirkan jalan 

keluar dari permasalahan tersebut. 

Aktifitas 3  : mencermati landasan hukum yang berupa dalil naqli atau 

peraturan perundangan yang menjadi landasan terhadap 

permasalahan atau materi yang dibahas. 

Aktifitas 4  : menelaah kembali materi yang sedang dibahas dengan cara 

mencari referensi tambahan baik buku-buku pengetahuan di 

perpustakaan sekolah, maupun artikel-artikel yang ada di internet 

untuk kemudian didiskusikan di kelas dengan sesama teman dan 

dikonfirmasikan dengan guru. 

Dari model pembelajaran yang diterapkan dalam buku teks pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat SMA/SMK, terlihat sudah 

menggunakan pendekatan saintifik dalam tahap pembelajarannya. 

Dalam menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, maka 

yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah pembelajaran yang harus 

mengacu kepada tahapan “mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.”   

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik sudah 

diterapkan dalam buku teks materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti untuk tingkat SMA/SMK, baik untuk kelas X, kelas XI maupun 

kelas XII. Hal yang kemudian ditunggu adalah action dari para guru dalam 

mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas, terutama setelah 

nilai-nilai religiusnya sudah teridentifikasi dan terdeskripsi dengan jelas. 

B. Implementasi nilai-nilai religius dalam materi pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti tingkat SMA/SMK kurikulum 2013 

Implementasi nilai-nilai religius pada materi pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti  tingkat SMA/SMK pada kelas X dalam bentuk tabel sebagai 

berikut; 

 

Bab Pokok Bahasan Nilai Keimanan Nilai Ibadah Nilai Akhlak Nilai Sosial 



1 Iman kepada 

Allāh Swt 

Berdoa dengan 

menyebut al-

Asmā‟u al-

Ḥusnā 

Rajin 

melaksanak

an shalat  

berjamaah 

dermawan, 

jujur dan 

amanah, 

tawakkal, 

tangguh, 

toleran, 

adil, 

dan 

bertakwa 

Dermawan, 

jujur,  

adil,  

ukhuwah, 

bermanfaat 

bagi orang 

lain 

2 Berbusana 

menurut Syari‟at 

Keyakinan 

bahwa 

berbusana 

sesuai syari‟at 

Islam adalah 

perintah dari 

Allāh Swt. 

Berbusana 

sesuai 

dengan 

syari‟at 

Terbiasa 

menutup 

aurat 

Sopan-

santun, 

ramah-

tamah, dan 

mengajak 

orang lain 

berbusana 

sesuai 

syari‟at 

3 Kejujuran Merasa 

berdosa bila 

apa yang 

diucapkan 

tidak sesuai 

dengan 

perbuatan 

Beribadah 

dengan niat 

mengabdi 

kepada 

Allāh Swt 

dan 

mencari 

ridha-Nya 

Pribadi 

yang jujur 

Jujur dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4 Sumber-sumber 

Hukum Islam 

Keyakinan 

bahwa al-

Qur‟an adalah 

sumber hukum 

Islam yang 

paling utama  

Beribadah 

yang tata 

aturannya 

sesuai 

dengan 

hukum 

Islam 

Taat 

kepada 

sumber 

hukum 

Islam 

Berpikir 

kritis, 

berpikir 

secara 

rasional,  

5 Sejarah Dakwah 

Rasulullah saw. 

di Mekah 

Keyakinan 

bahwa 

Muhammad 

saw. diangkat 

oleh Allāh 

Swt. sebagai 

Nabi dan 

Rasul Utusan-

Nya 

Beribadah 

seperti 

yang 

dicontohka

n oleh 

Rasulullah 

saw. 

tangguh 

dan 

pantang 

menyerah 

disiplin  

dan 

bertanggung 

jawab  

 

6 Memahai ajaran 

Al-Qur‟an yang 

terdapat dalam 

Surah al-Anfal 

ayat 72 dan 

Surah al-Hujurat 

ayat 10 dan 12  

Keyakinan 

bahwa 

pengendalian 

diri, ḥusnuẓẓan 

dan 

persaudaraan 

adalah ajaran 

dari Allāh Swt 

Shalat 

berjama‟ah, 

zakat, 

sedekah 

Sabar, 

ikhlas, dan  

Syukur 

nikmat 

 

pemaaf, 

lapang dada, 

berprasangka 

baik dan 

persaudaraan

. 



7 Iman kepada 

Malaikat 

Keyakinan 

bahwa Allāh 

menciptakan 

malaikat  

Melaksana

kan ibadah 

sebagai 

bekal 

sebelum 

kedatangan 

malaikat 

Izrail 

jujur, 

patuh, 

tanggung 

jawab, 

ikhlas, dan 

berhati-

hati. 

Empati 

(peduli 

sosial) dan 

sikap 

keteladanan 

bagi 

lingkungan 

8 Sayang, hormat 

dan patuh 

kepada kedua 

orang tua 

Keyakinan 

bahwa Islam 

mengajarkan 

untuk berbuat 

baik kepada 

kedua orang 

tua 

Berbakti 

kepada 

kedua 

orang tua 

Sikap 

sabar, 

sopan 

santun dan 

rendah hati 

Menyebarka

n salam, rasa 

hormat, dan 

silaturrahmi 

9 Mengelola 

Wakaf, zakat 

dan sedekah 

Keyakinan 

sepenuh hati 

bahwa wakaf 

adalah ajaran 

Islam dan 

perintah dari 

Allah Swt.  

Mewakafka

n sesuatu 

Takwa dan 

taat 

Dermawan 

dan peduli 

pada orang 

lain. 

10 Sejarah dakwah 

Rasulullah saw 

di Madinah 

Keyakinan 

bahwa 

Rasulullah 

saw. adalah 

teladan yang 

baik bagi 

seluruh umat 

manusia 

Menciptaka

n Ukhuwah 

atau 

persaudaraa

n 

Teguh 

pendirian 

(syaja‟ah). 

persaudaraan 

dan menjadi 

teladan bagi 

orang lain 

11 Kewajiban 

menuntut ilmu 

Keyakinan 

bahwa 

menuntut ilmu 

adalah suatu 

kewajiban dari 

Allāh Swt  

Beribadah 

dengan 

ilmu 

gigih, teguh 

pendirian, 

sabar dan 

istiqomah 

Menjadi 

teladan bagi 

lingkungan 

12 Mengkaji dan 

memahami al-

Qur‟an Surah al-

Isra‟ ayat 32 dan 

Surah an-Nur 

ayat 2  

Keyakinan 

bahwa zina 

adalah 

perbuatan 

yang sangat 

dilarang oleh 

Allāh Swt. 

Menjauhi 

perilaku 

zina 

Pribadi 

yang suci, 

taat  dan 

teguh 

pendirian 

humanis, 

aktif,  kreatif 

dan teladan 

bagi 

lingkungan. 

 

Implementasi nilai-nilai religius yang telah diidentifikasi pada materi 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti  tingkat SMA/SMK pada kelas XI 

dalam bentuk tabel sebagai berikut; 



 
Bab Pokok Bahasan Nilai Keimanan Nilai Ibadah Nilai Akhlak Nilai Sosial 

1 Iman kepada 

kitab-kitab 

Allāh Swt. 

Keyakinan 

bahwa Allāh 

Swt. telah 

menurunkan 

petunjuk-Nya 

kepada setiap 

umat manusia 

Membaca 

dan 

mempelajar

i isi al-

Qur‟ān 

rajin dan 

taat. 

toleran 

2 Kejujuran Keyakinan 

sifat jujur 

ajaran Islam 

dan perintah 

Allāh Swt. 

Melaksana

kan ibadah 

dengan 

jujur 

jujur jujur sehari-

hari 

3 Penyelenggaraa

n jenazah 

Keyakinan 

bahwa setiap 

makhluk akan 

mati dan 

hanya amal 

baik yang akan 

bisa 

menolongnya. 

Memperba

nyak 

ibadah 

dalam 

rangka 

menghadap

i kematian 

taat 

beribadah 

empati dan 

peduli 

kepada orang 

lain 

4 Khutbah, 

dakwah dan 

tabligh 

Keyakinan 

bahwa saling 

menasehati 

dalam 

kebaikan 

adalah 

perintah Allāh 

Swt. 

Beramar 

ma‟ruf nahi 

munkar 

kritis dan 

berani 

membela 

kebenaran 

(syaja‟ah) 

aktif, toleran, 

menghargai 

orang lain 

dan sabar 

5 Islam di abad 

kejayaan 

Keyakinan isi 

kebenaran al-

Qur‟ān, dan 

implikasinya 

di masyarakat 

Beribadah 

berdasarka

n ajaran al-

Qur‟an dan 

harus 

berilmu  

taat kepada 

Allāh dan 

Rasul-Nya, 

kritis,  

kreatif dan 

semangat 

menuntut 

ilmu. 

aktif dan 

peka 

terhadap 

perkembanga

n 

6 Mengkaji al-

Qur‟an Surah al-

Maidah ayat 48 

dan Surah an-

Nisa ayat 59 dan 

Surah at-Taubah 

ayat 105 

Keyakinan 

bahwa taat 

kepada para 

pemimpin, 

merupakan 

perintah Allāh 

Swt. 

Beribadah 

dalam 

rangka 

mencari 

riḍa Allāh 

Swt. 

taat kepada 

aturan, 

pribadi 

yang 

semangat, 

aktif, 

kreatif dan 

bertanggun

g jawab. 

Loyal, 

bekerja sama 

dan tolong 

menolong,  

jujur dan 

amanah  

 



7 Iman kepada 

Rasul-rasul 

Allāh Swt. 

Keyakinan 

bahwa semua 

rasul yang 

disebutkan 

dalam al-

Qur‟ān adalah 

utusan Allāh 

Swt. 

Beribadah 

dengan 

mengikuti 

sunnah 

Rasulullah 

saw. dan 

hanya 

kepada 

Allāh 

jujur, 

amanah, 

bertanggun

g jawab 

dan rajin 

amanah dan  

taat  

 

8 Hormat dan 

patuh pada 

orang tua dan 

guru 

Keyakinan 

bahwa Islam 

mengajarkan 

untuk berbuat 

baik kepada 

kedua orang 

tua 

Berbakti 

kepada 

kedua 

orang tua 

taat, sopan 

santun dan 

lemah 

lembut 

berbakti 

kepada 

keduanya 

dan rela 

berkurban 

9 Sistem ekonomi 

dalam Islam 

Keyakinan 

bahwa hukum 

mu‟amalah 

adalah ajaran 

Allāh Swt.  

Tolong 

menolong 

dan 

menjauhi 

perilaku 

riba, 

berlebihan 

dan 

pemborosa

n  

jujur, dan 

bertanggun

g jawab 

bekerja sama 

yang saling 

menguntung

kan dan 

saling tolong 

menolong 

10 Perkembangan 

Islam di abad 

modern 

Keyakinan 

bahwa ajaran 

Islam selalu 

sesuai dengan 

perkembangan 

jaman 

Beribadah 

dan 

mengabdi 

kepada 

Allāh Swt 

aktif, 

kreatif, dan 

inovatif 

optimis, dan 

peka 

terhadap 

perubahan 

dan 

kemajuan. 

11 Mengkaji al-

Qur‟an Q.S. 

Yunus /10 : 40-

41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32 

Keyakinan 

bahwa 

mencintai 

sesama adalah 

merupakan 

perintah Allāh 

Swt dan 

Rasul-Nya 

Memberi 

kesempatan 

dan 

kenyamana

n orang lain 

melaksanak

an ibadah 

toleran, 

pribadi 

yang 

rendah hati, 

dan pribadi 

yang 

bijaksana 

humanis, 

sikap 

menghargai 

orang lain, 

serta saling 

bekerja sama 

dan tolong 

menolong. 

 

Implementasi nilai-nilai religius pada materi pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti  tingkat SMA/SMK pada kelas XII dalam bentuk tabel 

sebagai berikut; 



 

Bab Pokok Bahasan Nilai Keimanan Nilai Ibadah Nilai Akhlak Nilai Sosial 

1 Iman kepada 

hari akhir 

Keyakinan 

akan 

datangnya hari 

akhir  

Mendekatkan 

diri kepada 

Allāh Swt. 

baik dengan 

melakukan 

ibadah 

taat, tekun 

beribadah 

dan 

istiqomah  

dermawan, 

suka 

menolong, 

peduli 

sesama, 

rendah hati, 

dan santun  

2 Iman kepada 

qada‟ dan 

qadar 

Keyakinan 

bahwa Allah 

telah 

menentukan 

segala sesuatu 

bagi 

makhluknya 

Beribadah 

kepada Allāh 

Swt dengan 

segala 

bentuk 

ibadah yang 

telah 

diajarkan 

tekun, 

sabar, 

optimis, 

dan 

tawakkal  

kerja keras 

dan pantang 

menyerah. 

3 Mengkaji al-

Qur‟an Q.S. 

Ali Imran/3: 

190-191  

Keyakinan 

bahwa berpikir 

kritis 

merupakan 

perintah Allāh 

Swt. 

Mempelajari 

dan 

menindaklanj

uti ajaran-

ajaran yang 

terdapat 

dalam ayat-

ayat al-

Qur‟ān 

teguh, taat, 

dan kritis. 

santun dan 

toleransi 

4 Mengkaji al-

Qur‟an Q.S. 

Ali Imran/3: 

159 

Keyakinan 

bahwa berlaku 

demokratis 

adalah ajaran 

Allāh Swt. dan 

dicontohkan 

Rasulullah 

saw. 

demokratis toleran, 

sopan 

santun, dan 

rendah hati. 

demokratis 

5 Mengkaji al-

Qur‟an Q.S. 

Luqman/31: 

13-14 

Keyakinan 

bahwa saling 

menasehati 

adalah 

merupakan 

perintah Allāh 

Swt  

Beramar 

ma‟ruf nahi 

munkar 

santun, 

lemah 

lembut, dan 

bijaksana 

toleran, 

saling 

menghargai 

dan 

keteladanan 

6 Mengkaji al-

Qur‟an Surah 

al-Baqarah 

ayat 83 

Keyakinan 

bahwa setiap 

ibadah atau 

perbuatannya 

selalu dilihat 

oleh Allāh Swt 

Melaksanaka

n ibadah 

dengan 

ikhlas. 

taat, pribadi 

yang 

khusyu‟, 

dan ikhlas. 

terima kasih 

atau balas 

budi, peduli 

sesama dan 

toleran. 

7 Pernikahan 

(Munakahat) 

Keyakinan 

bahwa 

Menjalani 

pernikahan 

taat pada 

aturan atau 

persaudaraan 

atau 



pernikahan 

adalah syariat 

Islam yang 

diperintahkan 

oleh Allāh swt  

sesuai 

dengan 

syari‟at. 

syari‟at, 

suci dan 

mulia, dan 

shaleh 

ukhuwah dan 

toleran 

8 Mawaris Keyakinan 

bahwa hukum 

mawaris 

adalah dari 

Allāh Swt. 

Melaksanaka

n mawaris 

tersebut 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

syari‟at 

Islam. 

taat, dan  

ikhlas 

adil 

9 Perkembangan 

Islam di 

Nusantara 

Keyakinan 

bahwa 

berdakwah 

adalah 

perintah ajaran 

Islam  

Berdakwah 

sesuai 

syari‟at 

taat, arif 

dan 

bijaksana 

lemah 

lembut, 

toleran dan 

sopan santun  

serta 

teladanan 

1

0 

Perkembangan 

Islam di dunia 

Keyakinan 

bahwa 

kejayaan Islam 

yang pernah 

diraih adalah 

terinspirasi 

dari wahyu 

Allāh Swt. 

Mempelajari, 

dan 

mengamalka

n nilai-nilai 

ajaran Islam 

yang terdapat 

dalam al-

Qur‟ān. 

taat, pribadi 

yang aktif, 

kreatif dan 

mempunyai 

daya 

inovatif 

kerja sama, 

sikap tolong 

menolong, 

toleran dan 

demokratis 

 

C. Implementasi budi pekerti dalam materi pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti tingkat SMA/SMK kurikulum 2013 
 

Implementasi budi pekerti dalam materi pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti tingkat SMA/SMK yang berdasarkan kurikulum 2013, untuk 

kelas X dalam bentuk  tabel, sebagai berikut; 

 

Bab Pokok Bahasan Akhlak/Kepribadian Sikap Sosial 

1 Iman kepada Allāh 

Swt 

bersikap dermawan, 

bersikap jujur dan 

amanah, bersikap 

tawakkal, tangguh, 

bersikap toleran, bersikap 

adil,  

dan bertakwa. 

Dermawan, jujur,  

memberi rasa aman 

kepada orang lain,  

mempersatukan orang 

yang berselisih dan  

memberikan manfaat 

kepada orang lain 

2 Berbusana menurut 

Syari‟at 

membiasakan menutup 

aurat 

Sopan-santun, ramah-

tamah, dan 

mengajak orang lain 



berbusana sesuai 

syari‟at 

3 Kejujuran bersikap jujur Jujur dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 Sumber-sumber 

Hukum Islam 

bersikap Taat kepada 

sumber hukum Islam 

Berpikir kritis, berpikir 

secara rasional, aktif 

bertanya dan berdiskusi 

5 Sejarah Dakwah 

Rasulullah saw. di 

Mekah 

Sikap tangguh dan 

pantang menyerah 

Sikap disiplin  

dan bertanggung jawab  

 

6 Mengkaji al-Qur‟an 

Surah al-Anfal ayat 

72, dan Surah al- 

Hujurat ayat 10 dan 

12 

bersikap sabar, bersikap 

ikhlas, dan  

Syukur nikmat 

 

Sikap pemaaf, lapang 

dada, berprasangka baik 

dan menjalin 

persaudaraan. 

7 Iman kepada Malaikat bersikap jujur, bersikap 

patuh, bertanggung jawab, 

bersikap ikhlas, dan 

berhati-hati.  

Empati (peduli sosial) 

dan sikap keteladanan 

bagi lingkungan 

8 Sayang, hormat dan 

patuh kepada kedua 

orang tua 

bersikap sabar, bersikap 

sopan santun dan bersikap 

rendah hati  

Menyebarkan salam, 

membiasa-kan rasa 

hormat, dan silaturrahmi 

9 Mengelola Wakaf, 

zakat dan sedekah 

bertakwa dan bersikap 

taat 

Dermawan dan peduli 

pada orang lain. 

10 Sejarah dakwah 

Rasulullah saw di 

Madinah 

bersikap teguh pendirian 

(syaja‟ah). 

Sikap persaudaraan dan 

menjadi teladan bagi 

orang lain 

11 Kewajiban menuntut 

ilmu 

bersikap gigih, teguh 

pendirian, bersikap sabar 

dan istiqomah  

Menjadi teladan bagi 

lingkungan 

12 Mengkaji al-Qur‟an 

Surah al-Isra‟ ayat 32, 

dan Surah an-Nur ayat  

2 

menjaga kesucian, 

bersikap taat  dan teguh 

pendirian  

Sikap humanis, aktif,  

kreatif dan teladan bagi 

lingkungan. 

 

Implementasi budi pekerti dalam materi pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti tingkat SMA/SMK yang berdasarkan kurikulum 2013, untuk 

kelas XI dalam bentuk  tabel, sebagai berikut; 

 
Bab Pokok Bahasan Akhlak/Kepribadian Sikap Sosial 



1 Iman kepada kitab-

kitab Allāh 

bersikap rajin dan taat. Sikap toleran 

2 Kejujuran bersikap jujur Perilaku jujur sehari-

hari 

3 Penyelenggaraan 

jenazah 

bersikap taat beribadah Sikap empati dan peduli 

kepada orang lain 

4 Khutbah, dakwah dan 

tabligh 

bersikap kritis dan berani 

membela kebenaran 

(syaja‟ah) 

Sikap aktif, toleran, 

menghargai orang lain 

dan sabar 

5 Perkembangan islam 

di abad kejayaan 

bersikap taat kepada 

Allāh dan Rasul-Nya, 

bersikap kritis,  kreatif 

dan bersemangat 

menuntut ilmu. 

Sikap aktif dan peka 

terhadap perkembangan 

6 Al-Qur‟an tentang 

ketaatan, kompetisi 

dalam kebaikan dan 

etos kerja 

bersikap taat kepada 

aturan, pribadi yang 

semangat, dan bersikap 

aktif, kreatif dan 

bertanggung jawab. 

Sikap loyalitas  

Sikap bekerja sama dan 

tolong menolong  

Sikap jujur dan amanah  

 

7 Iman kepada rasul-

rasul Allāh 

bersikap jujur, amanah, 

bertanggung jawab dan 

rajin 

Sikap amanah dan  

sikap taat  

 

8 Hormat dan patuh 

pada orang tua dan 

guru 

bersikap taat, bersikap 

penuh sopan santun dan 

bersikap lemah lembut  

Sikap berbakti kepada 

keduanya dan rela 

berkurban 

9 Prinsip Ekonomi 

dalam Islam 

bersikap jujur, dan 

bertanggung jawab 

Sikap bekerja sama yang 

saling menguntungkan 

dan sikap saling tolong 

menolong 

10 Perkembangan islam 

pada pereode modern 

bersikap aktif, bersikap 

kreatif, dan inovatif 

Sikap optimis, dan peka 

terhadap perubahan dan 

kemajuan. 

11 Al-Qur‟an tentang 

toleransi/ tasamuh 

bersikap toleran, bersikap 

rendah hati, dan bersikap 

bijaksana   

sikap humanis, sikap 

menghargai orang lain, 

serta sikap saling 

bekerja sama dan tolong 

menolong. 

 



Implementasi budi pekerti dalam materi pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti tingkat SMA/SMK yang berdasarkan kurikulum 2013, untuk 

kelas XII dalam bentuk  tabel, sebagai berikut; 

Bab Pokok Bahasan Akhlak/Kepribadian Sikap Sosial 

1 Iman kepada hari akhir bersikap taat, bersikap 

tekun beribadah dan 

bersikap istiqomah   

Sikap dermawan, suka 

menolong, peduli 

sesama, rendah hati, dan 

berlaku santun terhadap 

sesamanya 

2 Iman kepada qada‟ dan 

qadar 

bersikap tekun, bersikap 

sabar, bersikap optimis, 

dan bersikap tawakkal     

Sikap kerja keras dan 

pantang menyerah. 

3 Mengkaji al-Qur‟an 

Q.S. Ali Imran/3: 190-

191  

bersikap teguh, bersikap 

taat, dan bersikap kritis. 

Sikap santun dan sikap 

toleransi 

4 Mengkaji al-Qur‟an 

Q.S. Ali Imran/3: 159 

bersikap toleran, 

bersikap sopan santun, 

dan bersikap rendah 

hati.  

Sikap demokratis 

5 Mengkaji al-Qur‟an 

Q.S. Luqman/31: 13-14 

bersikap santun, 

bersikap lemah lembut, 

dan bersikap bijaksana. 

Sikap toleran, sikap 

saling mengharcgai dan 

sikap keteladanan 

6 Mengkaji al-Qur‟an 

Surah al-Baqarah ayat 

83 

bersikap taat, berusaha 

khusyu‟, dan bersikap 

ikhlas.  

sikap terima kasih atau 

balas budi, sikap peduli 

sesama dan sikap 

toleran. 

7 Pernikahan 

(Munakahat) 

bersikap taat pada aturan 

atau syari‟at, menjaga 

kesucian dan mulia, dan 

beramal shaleh  

Sikap persaudaraan atau 

ukhuwah dan sikap 

toleran 

8 Mawaris bersikap taat, dan  

bersikap ikhlas  

Sikap adil 

9 Perkembangan Islam di 

Nusantara 

bersikap taat, bersikap 

arif dan bersikap 

bijaksana 

Sikap lemah lembut, 

sikap toleran dan sikap 

sopan santun  serta sikap 

keteladanan 

10 Perkembangan Islam di 

dunia 

bersikap taat, bersikap 

aktif, bersikap kreatif 

dan mempunyai daya 

inovatif 

Sikap kerja sama, sikap 

tolong menolong, sikap 

toleran dan sikap 

demokratis 



 

 

KESIMPULAN 

1. Nilai religius yang terdapat dalam materi pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti tingkat SMA/SMK kurikulum 2013 adalah nilai akidah (keimanan) 

yaitu nilai yang merupakan fitrah manusia sejak penciptaannya, nilai ibadah 

yaitu nilai yang menuntun pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan 

dalam al-Qur‟an dan sunnah, nilai akhlak yaitu nilai yang memberikan 

norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas pribadi manusia, dan 

nilai kemasyarakatan (sosial) yaitu nilai tentang pengaturan pergaulan hidup 

manusia di atas bumi dalam dimensi sosial. 

2. Budi pekerti yang terdapat dalam materi pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti tingkat SMA/SMK kurikulum 2013 adalah merupakan sikap dan 

perilaku sehari-hari yang merupakan hasil pembiasaan dari akhlak 

kepribadian dan sikap sosial yang didasari oleh nilai akidah (keimanan), nilai 

ibadah („ubudiyyah), nilai akhlak dan nilai kemasyarakatan (sosial) dan 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat, yang menyatu dalam pribadi seseorang 

dan bisa berfungsi sendiri tanpa harus diperintah. 
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