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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perspektif islam pendidikan dapat diartikan “suatu sistem 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah dengan berpedoman pada seluruh aspek kehidupan manusia muslim 

baik duniawi maupun akhirat menurut dasar al-Quran dan as-Sunnah.
”1 

“Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya terwujudnya 

visi pembangunan nasional. Penekanan visi pembangunan Nasional adalah 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, 

berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah kesatuan Republik Indonesia 

yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan 

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja 

yang tinggi serta berdisiplin”.
2 

 

Dunia pendidikan yang memiliki background keislaman, tentunya akan 

membentuk segala aspek pengajaran tidak sekedar berorientasi kepada kegiatan 

intelektual saja yang kemudian para pendidiknya hanya ingin mencari rizki atau 

untuk meraih kesuksesan materi, status sosial, dan sebagainya. Namun harus ada 

satu upaya memperkuat umat Islam, memperdalam agama, dan menggemarkan 

untuk bersedekah. “Pendidikan Islam harus mempuyai nilai-nilai dasar 

diantaranya: nilai ‘ubūdiyyah yaitu pengabdian diri kepada Allah, nilai-nilai 
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moralitas atau akhlaq mulia, kemudian nilai-nilai kedisplinan 

(nidzāmiyyah).
”3

Dengan kata lain pendidikan selain memiliki misi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge), juga mempunyai misi 

dalam menanamkan nilai-nilai keislaman (islamic values) terutama ketiga nilai 

yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk itu, nilai-nilai keislaman perlu di 

terapkan dalam diri peserta didik, yang mana nantinya akan berdampak pada 

perubahan karakter siswa menuju arah positif. Mengingat “tingkah laku dan sifat 

manusia salah satunya di pengaruhi oleh pembelajaran norma-norma kesopanan 

dan kepribadian”
4
, maka pembelejaran nilai-nilai keislaman seperti pengucapan 

Salam kepada guru atau teman dan membaca Basmallah ketika akan 

melaksanakan aktifitas hendaknya betul-betul di laksanakannya. 

Pendidikan keagamaan yang terdapat di lembaga pendidikan formal 

tentunya pun juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan jiwa keagamaan 

pada anak, akan tetapi besar kecilnya pengaruh tersebut amat tergantung pada 

beberapa faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama, 

karena “pendidikan agama pada dasarnya merupakan pendidikan nilai dan lebih 

di titikberatkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan 

tuntunan agama”.
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Pembangunan karakter pada pribadi seseorang sangat perlu, terutama 

dalam hal mencapai tujuan pembelajaran. Para tenaga pendidik maupun peserta 

didik dalam kegiatan pendidikannya tentunya akan mengalami kejenuhan ketika 

materi yang di sajikan hanya monoton. Dalam proses pendidikan sangat perlu 

adanya penerapan nilai-nilai keislaman dalam hal pembangunan karakter 

seseorang, agar memunculkan variasi, semangat dan pemahaman seseorang akan 

dirinya lebih dapat dinilai, sehingga tidak menutup kemungkinan semangat untuk 

mendalami agama dan mengapresiasikannya dalam setiap aspek kehidupan untuk 

mengabdi pada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akirat pun akan 

terealisasi. 

Bertolak pada uraian di atas, bila di kaitkan dengan penelitian maka akan 

di ketahui sejauh mana dampak pembalajaran nilai-nilai keislaman yang di 

terapkan disekolah terhadap perubahan karakter siswa. Dimana keadaan peserta 

didik di MTs Al-Ittihad Poncokusumo pada saat ini kondisi akhlaknya yang 

kurang baik, di antara penyebabnya karena pengaruh lingkungan dan pesatnya 

teknologi internet membuat mental berubah ke arah negatif. Situs-situs pornografi 

yang mudah di akses membuat kondisi mental semakin memprihatinkan yang 

berdampak pada perubahan karakter peserta didik. 

Untuk itu peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini dalam rangka memberikan kontribusi kepada para tenaga 

pendidik untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, kepada siswa agar nantinya 
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dapat menghasilkan lulusan yang bermoral dan berkualitas sesuai dengan yang 

diharapkan,. Dengan semua permasalahan tersebut maka peneliti tertarik 

mengambil judul skripsi: “Implementasi pembelajaran  nilai-nilai keislaman 

terhadap perkembanagan karakter siswa di MTs Al-Ittihad Poncokusumo 

Kabupaten Malang”.  

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Mengapa pembelajaran nilai-nilai keislaman penting dilakukan terhadap 

perkembangan karakter siswa di MTs Al-Ittihad Poncokusumo kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimana bentuk pembelajaran nilai-nilai keislaman dilaksanakan oleh para 

tenaga pendidik untuk perkembangan karakter siswa di MTs Al-Ittihad 

Poncokusumo kabupaten Malang? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini 

untuk:  

1. Mendeskripsikan alasan dari pembelajaran nilai-nilai keislaman 

terhadap perkembangan karakter siswa di MTs Al-Ittihad Poncokusumo. 
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2. Mendeskripsikan bentuk pembelajaran nilai-nilai keislaman 

dilaksanakan oleh para tenaga pendidik untuk perkembanagan karakter 

siswa di MTs Al-Ittihad Poncokusumo. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Mengetahui pentingnya pembelajaran nilai-nilai keislaman dilakukan 

terhadap perkembanagan karakter siswa 

b. Mengetahui bentuk pembelajaran nilai-nilai keislaman dilaksanakan oleh 

para tenaga pendidik untuk perkembangan karakter siswa 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan evaluasi guru dalam meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar Pendidikan Agama Islam.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Yayasan Al-Ittihad Poncokusumo kabupaten Malang 

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengelola yayasan dan kepala 

sekolah kepala sekolah, guru, dan semua karyawan MTs Al-Ittihad 

Poncokusumo kabupaten Malang dalam mengembangkan pembelajaran nilai-

nilai keislaman untuk menuju pemahaman ilmu pengetahuan yang dapat 
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diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari agar terwujud moral atau akhlak 

mulia, keprofesionalan guru, serta kemajuan sekolah. 

 

E.  Definisi Operasional 

1. Implementasi : Penerapan dari hasil pembelajaran yang telah di capai 

2. Pembelajaran : Proses perpindahan ilmu antara orang yang mengajar dan yang 

belajar. 

3. Nilai-Nilai Keislaman: Sifat-sifat penting yang berguna bagi manusia, dalam 

menjalani hidupnya yaitu yang bernuansa keislaman sesuai aturan Allah untuk 

menuju pada akhlak mulia. 

4. Perkembangan : Proses perubahan menjadi bertambah maju dan sempurna 

(tentang pribadi, pikiran, pengetahuan) 

5. Karakter : Sifat-sifat dasar yang di miliki manusia 

6. MTs Al-Ittihad : Lembaga pendidikan formal.
6
 

 

 F.  Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi dalam 

beberapa bab dengan perincian sebagai berikut: 
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BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, mengutarakan tentang tinjauan pustaka yang berkenaaan dengan 

pengembangan nilai-nilai keislaman, penjabaran ini yang akan menjadi dasar 

awal sebelum memasuki pada pembahasan bab berikutnya. 

BAB III, berisi tentang metode penelitian 

BAB IV, Kemudian menjawab atas rumusan masalah yang menggali dan 

menjelaskan pembelajaran nilai-nilai keislaman terhadap perkembangan 

karakter siswa MTs Al-Ittihad Poncokusumo kabupaten Malang. 

Bab Kelima, adalah penutup yang memberikan kesimpulan penelitian serta 

saran-saran. 

 

 

 


