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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya  berbagai problematika remaja yang terjadi saat ini

merupakan permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Berbagai  tayangan

televisi yang saat ini secara tidak langsung telah mempengaruhi perilaku dan

pola pikir orang yang menyaksikan tayangan tersebut. Baik pengaruh positif

maupun pengaruh negatif. Tanpa terkecuali remaja dan anak-anak. Banyak

sekali tayangan televisi yang dikhususkan untuk anak-anak, namun tidak

sepenuhnya mendidik, padahal anak akan mudah meniru apa yang anak lihat,

dan apa yang anak dengar. Sehingga tidak mengherankan apabila saat ini

banyak perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Seperti

kurang hormatnya murid pada guru, perkelahian, narkoba, pergaulan bebas,

melanggar tata tertib dan aturan-aturan yang ada, dan masih banyak lagi

perilaku negatif remaja yang ditiru dari tayangan-tayangan televisi yang

ditontonnya.

Kenakalan remaja yang semakin meningkat memberikan evaluasi

bagi pakar pendidikan dan pendidik bahwa peran pendidikan sampai detik ini

belum berperan maksimal dalam mengatasi berbagai masalah pada lini-lini

kehidupan. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja dan masa depan

adalah satu kesatuan yang dapat diwujudkan untuk membentuk suatu generasi

yang dibutuhkan oleh bangsa terutama oleh yang sedang membangun.
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Peningkatan keterampilan, pembinaan mental dan moral harus lebih

ditingkatkan begitu juga dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini yang menjadi

tugas besar bagi seluruh pendidik dan para pakar pendidikan untuk berusaha

mengefektifkan pendidikan di negara ini. Sedangkan kalau diperhatikan

sasaran pendidikan pembangunan di Indonesia meliputi berbagai aspek.

“Sasaran pembangunan pendidikan di Indonesia adalah untuk
mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas,
patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, dan profesional demi tetap
mantapnya budaya bangsa yang beradap, bermartabat, kehidupan yang
harmonis dan pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan
dalam proses pendidikan di sekolah”.1

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyikapi peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga

mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa 2.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Zakiyah Daradjat sebagai

berikut:

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan
mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam
secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat
mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup3.

1 Hadiwardoyo, A.P.. PendidikanNilai memasuki tahun (Jakarta: Gramedia
Widiasarana),hal.31

2 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi ( Bandung:
Rosdakarya, 2004), hal 130.

3  Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 87.
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Akhlak adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang

menjadi poin penting dalam pembentukan kepribadianpeserta didik. Akhlak

adalah salah satu barometer yang digunakan untuk melihat seberapa jauh

hasil sebuah pendidikan. Berbagai kenakalan remaja yang sering terjadi

senantiasa berhubungan erat dengan kemorosotan akhlak. Salah satu masalah

yang sering ditemukan adalah adanya kekurangan jam pelajaran untuk

pengajaran Agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum seperti

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum dan seterusnya. Masalah inilah

yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para pelajar

dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam.

Sebagai akibat dari kekurangan ini, para pelajar tidak memiliki bekal yang

memadai untuk membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negatif akibat

globalisasi yang menerpa kehidupan. Banyak pelajar yang terlibat dalam

perbuatan kurang terpuji seperti tawuran, pencurian, penodongan, penyalah-

gunaan obat terlarang dan sebagainya. Semua perbuatan yang dapat

menghancurkan masa depan para pelajar ini penyebab utamanya adalah

kekurangan bekal pendidikan agama. Hal ini di sebabkan karena kurangnya

jam pelajaran agama yang diberikan di sekolah-sekolah sebagaimana yang

tersebut diatas4.

Oleh karena itu untuk mengatasi problematika diatas, maka

diperlukan sebuah usaha yang berupa penambahan jam kegiatan keagamaan

4 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan ( Jakarta: Bulan Bintang 2003),hal 22.
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(ekstra kurikuler) guna meningkatkan keberhasilan Pendidikan Agama Islam

dan mencapai tujuan yang diharapkan dari Pendidikan Agama.

Pada dasarnya kegiatan ekstra-kurikuler dalam dunia sekolah

ditujukan untuk menggali dan memotivasi siswa dalam bidang tertentu.

Karena itu, aktivitas kegiatan ekstra-kurikuler harus disesuaikan dengan hobi

serta kondisi siswa. Sedangkan tujuan kegiatan ekstra-kurikuler adalah untuk

membantu dan meningkatkan pengembangan wawasan anak didik khusus

dalam bidang Pendidikan Agama Islam, kegiatan ekstra-kurikuler juga dapat

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu

biasanya sebuah sekolah mengadakan sebuah ekstra kurikuler keagamaan

sebagai pembinaan akhlak bagi siswa mereka.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen merupakan salah satu

sekolah negeri terbaik di kecamatan Turen. Secara geografis terletak di

tengah kota Turen yang banyak sekali faktor yang menunjang kenakalan

remaja, misalnya lingkungan pasar, tempat tongkrongan remaja, café, play

station, warnet yang mana media ini menjadi faktor utama perubahan social

dan budaya barat yang merubah pola hidup remaja zaman sekarang. Sehingga

waktu bermain, nongkrong lebih besar dari pada waktu belajar. Mata

pelajaran agama Islam pun hanya dua jam dalam satu minggu. Sehingga

proses pembinaan & pendidikan akhlak masih membutuhkan tambahan jam

di luar jam efektif. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya pembinaan

serta pendidikan akhlak di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen.
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Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis ingin mengadakan

penelitian tentang kegiatan ekstra-kurikuler yang menjadi salah satu program

pendidikan akhlak di SMA Negeri 1 Turen, Desa Sedayu, Kecamatan Turen,

Kabupaten Malang. Maka dari itu, penulis akan mengambil judul

“Pendidikan Akhlak Pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Keagamaan di

SMA Negeri 1 Turen”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini dibatasi sebagai

berikut:

1. Apa materi pendidikan akhlak pada kegiatan ekstra kurikuler keagamaan

di SMA Negeri 1 Turen?

2. Bagaimana metode pendidikan akhlak pada kegiatan ekstra kurikuler

keagamaan di SMA Negeri 1 Turen?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui materi pendidikan akhlak pada kegiatan ekstra

kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Turen.

b. Untuk mengetahui bagaimana metode pendidikan akhlak pada kegiatan

ekstra kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Turen.
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D. Manfaat Penelitian

a. Sebagai eksplorasi terhadap pelaksanaan pendidikan akhlak pada kegiatan

ekstra kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Turen

b. Memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pendidikan akhlak

pada kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Turen

c. Memberikan saran yang positif terhadap materi dan metode pendidikan

akhlak pada kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Turen

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran ganda tentang

istilah yang dijadikan fokus penelitian ini, maka diberikan batasan definisi

dalam bentuk definisi operasional.

a. Pendidikan akhlak

Pendidikan akhlak adalah adalah suatu kegiatan atau usaha yang

dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, baik

jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai Islam, latihan

moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif yang nantinya

dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah

laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya

manusia yang berakhlak mulia.
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b. Kegiatan Ekstra kurikuler keagamaan

   Kegiatan ekstra kurikuler pada dasarnya berasal dari rangkaian tiga

kata yaitu: kata kegiatan, ekstra dan kurikuler. Menurut bahasa, kata

ekstra mempunyai arti tambahan di luar yang resmi. Sedangkan kata

kurikuler, mempunyai arti bersangkutan dengan kurikulum.5. Sehingga

kegiatan ekstra kurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan tambahan diluar

yang berkaitan dengan kurikulum.

c. SMA Negeri 1 Turen

   Sebuah lembaga pendidikan sekolah, ingkat Sekolah Menengah

Atas Negeri yang terletak di Jl. Mayjend Panjaitan 65 Turen-Malang

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab.  Bab 1

merupakan pendahuluan dari keseluruhan bab yang bersifat sebagai

pengantar. Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rsumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika

penulisan.

Bab II menyampaikan tentang kajian tentang konsep pendidikan

akhlak dan kegiata ekstra kurikuler keagamaan serta konsep pendidikan

akhlak pada kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di SMA Negeri 1Turen

5 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta:
Balai Pustaka, 1989) hal 223.
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Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penelitian,

sumber data, tekhnik pengumpulan dan tekhnik analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang hasil atau laporan penelitian. Dibagi

dalam dua sub bab; yaitu latar belakang objek penelitian dan penyajian data.

Bab V menerangkan diskusi hasil penelitian, pembahasan mengenai

simpulan hasil studi yang akan diperdalam dan dikaji secara teoritis dengan

mengacu terhadap beberapa teori yang ada (berdasar kajian teori) serta

menyampaikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran

yang disampaikan peneliti, kepada objek penelitian serta pihak-pihak lain

yang bersangkutan.


