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Perilaku anti sosial yang mengatasnamakan agama sering kali terjadi dalam
masyarakat. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di satuan pendidikan seolah
belum berhasil menjawab permasalahan-permasalahan yang menjangkiti bangsa ini.
Apalagi, ditambah dengan maraknya tawuran antar pelajar sejak dini. Pendidikan
Agama Islam sebagai media pengajaran juga diharapkan memiliki implikasi sebagai
agen sosialisasi nilai-nilai sosial untuk membentuk perilaku baik peserta didik. Dalam
proses sosialisasi, buku ajar merupakan salah satu media yang digunakan guru
sebagai acuan dalam menyampaikan materi. Dengan latar belakang tersebut, maka
lahirlah pertanyaan tentang bagaimanakah nilai-nilai sosial dalam buku ajar PAI yang
banyak dipakai kelas VII SMP.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang
disusun tidak melalui prosedur statistik, tetapi non statistik atau non matematik.
Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yakni menguraikan, menggambarkan dan
memaparkan apa adanya gejala-gejala secara jelas terhadap aspek –aspek yang
diselidiki, sehingga penelitian ini merupakan penelitan deskriptif analitis, karena data
yang terkumpul dianalisis menurut isinya (content analisys) dengan menggunakan
metode interpreatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi-materi mata pelajaran PAI dalam
buku ajar PAI kelas VII SMP hampir sebagian mengandung nilai-nilai sosial. Nilainilai sosial yang dimaksud diantaranya ialah pertama, yakni kasih sayang yang
meliputi nilai pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan dan kepedulian.
Kedua, yaitu responbility (tanggung jawab), yang meliputi nilai rasa memiliki,
disiplin, dan empati. Ketiga, yakni life harmony (keserasian hidup) yang meliputi
nilai keadilan, toleransi, kerja sama dan demokrasi. Sayangnya, nilai toleransi dan
kerja sama hanya mendapat porsi kecil.
Diantara nilai-nilai sosial secara umum dalam buku ajar PAI kelas VII SMP
ialah pertama, bab II yang mengandung nilai kekeluargaan dan sikap tolong
menolong. Kedua, pada bab III yang mengandung nilai empati, rasa memiliki,
pengabdian, kepedulian, tolong-menolong, keadilan, dan disiplin. Ketiga, pada bab
IV yang mengandung nilai pengabdian dan kesetiaan. Keempat, pada bab VIII yang
mengandung nilai Kedisiplinan, empati, kekeluargaan, kesetiaan, dan tanggung
jawab. Kelima, pada bab IX yang mengadung nilai pengabdian, kedisiplian, empati,
keadilan, dan toleransi. Keenam, pada bab XII yang mengandung nilai kedisiplinan.
Terakhir, pada bab XV yang mengandung nilai demokrasi, kekeluargaan, kepedulian,
tolong menolong, dan kerja sama.
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