
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, 

sudah selayaknya menjadikan religius sebagai karakter bangsa. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan penanaman karakter melalui media pendidikan, mengingat 

pendidikan merupakan sarana 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.
1
 

Karakter religius merupakan salah satu karakter yang penting dan utama 

yang mempengaruhi pembentukan sikap dan tingkah laku siswa, sehingga sudah 

semestinya karakter ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan praktisi 

pendidikan, untuk dikembangkan di lingkungan sekolah, sehingga tercipta 

generasi bangsa yang memiliki jiwa agamis sebagai dasar dalam berperilaku 

sehari-hari. 

Pendidikan karakter dewasa ini mulai disosialisasikan di Indonesia. Hal ini 

diawali dari kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet 

Terbatas tanggal 31 Agustus 2012, yang membahas Program Strategis Pemerintah 

di bidang Pendidikan. Beliau berharap perlu ada kontribusi yang dapat 
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disumbangkan oleh sektor pendidikan untuk memperkuat toleransi, baik nilai 

sikap mental dan perilaku bagi bangsa yang majemuk untuk lebih baik lagi. Sikap 

toleransi harus dibangun, diajarkan, dan diperkuat kepada anak didik hingga 

tingkat wajib belajar sembilan atau 12 tahun, sehingga diharapkan dapat 

membuahkan sesuatu yang baik. Wajib belajar sembilan tahun dapat dikatakan 

sebagai formative years, yaitu waktu untuk membentuk karakter, nilai, sikap, dan 

perilaku bagi perjalanan kehidupan manusia. Jika pemerintah dapat mengajarkan 

sikap toleransi dengan metodologi yang tepat, maka hal ini akan melekat lama.
2
 

Tidak hanya dalam kesempatan di Sidang Kabinet, dalam beberapa acara 

antara lain National Summit  dan Peringatan Hari Ibu, Presiden SBY menekankan 

pentingnya nation character building. Kutipan pernyataan Presiden SBY adalah 

sebagai berikut:   

“Dalam era globalisasi, demokrasi, dan modernisasi dewasa ini, watak 

bangsa yang unggul dan mulia adalah menjadi kewajiban kita semua untuk 

membangun dan mengembangkannya.  Character building penting, sama 

dengan national development yang harus terusmenerus dilakukan. Marilah 

kita berjiwa terang, berpikir positif, dan bersikap optimistis.Dengan sikap 

seperti itu, seberat apapun persoalan yang dihadapi bangsa kita, insya 

Allah akan selalu ada jalan, dan kita akan bisa terus meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia”. 

 

Seruan presiden ini bukan tanpa alasan, karena dewasa ini masyarakat 

Indonesia khususnya pelajar mengalami degradasi moral yang sangat tajam. 

Indikatornya yang sangat nyata adalah sangat meningkatnya para pelajar yang 

terlibat dalam tindakan pidana seperti tawuran, penggunaan narkoba, pencurian, 
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pemerkosaan, pergaulan bebas dan sebagainya.
3
 Jika realitas ini dibiarkan seperti 

apa adanya, maka bukan mustahil jika frekuensi tawuran dan tindakan pidana 

yang dilakukan para pelajar terus meningkat dalam setiap tahunnya. 

Fenomena di atas merupakan salah satu indikasi dari kegagalan lembaga 

pendidikan dalam merealisasikan salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 

Tampak saat ini banyak lembaga pendidikan yang hanya berfokus pada 

aspek perbaikan materi, sehingga menciptakan paradigma bahwa lulusan yang 

baik adalah mereka yang hanya menguasai materi-materi yang dituangkan dalam 

sebuah kurikulum dan silabus. Akibatnya, pendidikan yang ada sekarang ini telah 

mengalami pendangkalan makna yaitu pengajaran untuk mengejar NEM setinggi-

tingginya. Akibatnya, pendidikan bukan untuk berorientasi “menjadi” (being) 

melainkan berorientasi “memiliki” sesuatu (having) apakah pengetahuan atau 

keterampilan. Artinya, pendidikan hanya diartikan sebagai proses “transfer of 

knowladge” dan bukan “transfer of value”. Dan bila masalah ini dibiarkan, maka 

tujuan pertama dan kedua dari Tujuan Nasional Pendidikan tidak akan tercapai, 

yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.
4
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Di Indonesia belum banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan 

religiositas siswa di sekolah.
5
 Sebagian besar lembaga pendidikan hanya 

mementingkan terlaksakannya kurikulum formal saja, sehingga guru merasa 

sudah selesai tugasnya apabila telah mengajarkan atau menyampaikan isi silabi 

kepada siswanya. Sehingga tujuan akhirnya hanyalah mencerdaskan siswa secara 

intelektual dan mengabaikan aspek religiositasnya. 

Di tengah-tengah kondisi pendidikan yang memprihatinkan saat ini, 

ternyata masih terdapat beberapa lembaga pendidikan yang peduli untuk 

mengembangkan religiositas siswa di sekolah. Salah satunya adalah SMP Negeri 

18 Malang. SMP Negeri 18 Malang merancang sebuah strategi untuk 

mengembangkan iklim religius di sekolah. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan religiositas siswa, mengingat porsi pendidikan agama di sekolah 

negeri yang terbatas. 

Porsi dua jam pelajaran dalam seminggu untuk pendidikan agama di 

sekolah ini merupakan kebijakan pemerintah, yang tertuang dalam struktur dasar 

kurikulum pendidikan dan bersifat baku. Mustahil kiranya dengan hanya 

mengandalkan pendidikan agama yang memiliki porsi sedikit, sekolah dapat 

mengembangkan religiositas siswa secara efektif. Berangkat dari sinilah SMP 

Negeri 18 Malang membuat kebijakan tertulis dan tak tertulis yang mengatur 

tentang pengembangan religiositas siswa di sekolah. Tujuannya adalah terciptanya 
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SKL yang cakap dalam intelektual dan memiliki karakter religius yang kokoh 

(Insan Kamil).
6
 Adapun kebijakan tertulis itu antara lain: 

1. Pembentukan ekstra kurikuler mengaji. 

2. Program IMTAQ. 

Sedangkan kebijakan yang tak tertulis di SMP Negeri 18 Malang terkait 

dengan pengembangan religiositas siswa di sekolah antara lain: 

1. Mengadakan shalat Dzuhur berjama’ah di musholla sekolah. 

2. Mengadakan shalat Jum’at bergilir di musholla di sekolah. 

3. Mengadakan shalat Dhuha pada tiap awal/akhir pelajaran Agama 

Islam. 

4. Mengadakan IMTAQ keputrian tiap hari Jum’at 

5. Mengadakan perlombaan religi pada even sekolah. 

6. Merayakan PHBI.  

7. Mengadakan pesantren kilat/pondok Ramadhan pada bulan Ramadhan 

8. Mengadakan khataman al-Qur’an pada bulan Ramadhan 

9. Silaturahmi dan do’a bersama di panti asuhan menjelang UN 

10. Memasang pamflet dan rambu-rambu yang berisi budaya salam, 

senyum dan kebersihan. 

Berangkat dari fenomena yang ada, maka peneliti melakukan penelitian 

terkait “Pengembangan Religiositas Siswa di SMP Negeri 18 Malang”, karena 

sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang 

mengembangkan religiositas siswa di sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi SMP Negeri 18 Malang dalam mengembangkan 

religiositas siswa di sekolah? 

2. Bagaimana perilaku religius siswa di SMP Negeri 18 Malang sebagai akibat 

dari pengembangan religiositas siswa di sekolah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan strategi SMP Negeri 18 Malang dalam mengembangkan 

religiositas siswa di sekolah. 

2. Mendeskipsikan perilaku religius siswa di SMP Negeri 18 Malang sebagai 

akibat dari pengembangan religiositas siswa di sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik pada tataran teoritis 

maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan landasan para 

peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dalam rangka 

mengembangkanreligiositas siswa di sekolah. Sedangkan manfaat praktis dari 

penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pengelola 

pendidikan di Indonesia, dalam mengembangkan religiositas siswa di sekolah, 

sehingga mendukung tercapainya salah satu Tujuan Nasional pendidikan, yaitu 



berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

E. Batasan Istilah 

1. Pengembangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengembangan” mempunyai 

makna proses, cara, perbuatan mengembangkan.
7
 Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu perbuatan 

mengembangkan sikap religius yang ada pada diri siswa. 

2. Religiositas  

Religiositas berasal dari kata religius. Kata “religius” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti: bersifat religi atau keagamaan, atau yang 

bersangkut paut dengan religi (keagamaan).
8
 Sedangkan religiositas dapat 

diartikan sebagai keberagamaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan religiositas adalah religiositas Islam, yaitu internalisasi nilai-nilai 

agama Islam dalam diri seseorang. Internalisasi ini berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama Islam baik dalam hati maupun 

ucapan, yang diaktualisasikan dengan perbuatan dan tingkah laku sehari-

hari. 

3. Siswa  

Siswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer berarti orang 

yang menuntut ilmu di sekolah menengah atau di tempat-tempat 
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kursus.
9
Siswa juga sering disebut dengan murid, anak didik atau peserta 

didik. Murid lebih sering digunakan untuk menunjukkan istilah  bagi 

orang yang menuntut ilmu di sekolah dasar. Anak didik adalah anak yang 

belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain 

untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai 

anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu.
10

 Dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, 

bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.
11

Sedangkan yang dimaksud dengan siswa pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMP Negeri 18 Malang. 
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