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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara bependuduk muslim terbesar di dunia. 

Proses masuknya Islam di Indonesia merupakan peristiwa yang 

mengagumkan.  Hal tersebut dilihat dari proses masuknya islam ke 

Indonesia yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia dengan damai. 

Melalui akulturasi budaya, pendidikan, perkawinan dan seni budaya lokal 

yang tidak memerlukan kekerasan dalam mendakwakan ajaran.  

Penyebaran Islam dengan cara damai menggambarkan betapa 

kuatnya identitas dan dinamika masyarakat Indonesia dalam mengadopsi 

aspek – aspek positif dari suatu peradaban luar yang dianggap baik bagi 

bangsa Indonesia. Kuatnya adopsi itu ditunjukkan, sewaktu gelombang 

Buddhisme muncul pada abad masehi bangsa Indonesia memilih agama 

Buddha. Sewaktu gelombang Hinduisme di India, kawasan Asia tenggara 

tetap memeluk Agama Buddha, namun bangsa Indonesia memeluk agama 

kombinasi buddha dan Hindu. Sewaktu gelombang Islam meninggi di 

India dan kawasan Asia Tenggara abad 15 dan 16,  bangsa Indonesia 
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memilih menjadi muslim, dan sebagian kecil mengadopsi aspek – aspek 

budaya Arab.
1
 

Besarnya prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia 

dikarenakan campur tangan ulama (wali songo) yang ada pada masa 

itu.Wali songo dikenal sebagai tokoh penyebar Islam khususnya di 

wilayah Indonesia. Ajaran yang dibawa wali songo yaitu ajaran Islam yang 

dikombinasikan dengan tradisi – tradisi masyarakat saat itu guna menarik 

simpati dan minat masyarakat untuk ikut dalam ajarannya.
2
  Tradisi yang 

diciptakan pada masa wali songo menjadi suatu ciri khas lokal wilayah 

Indonesia pada masa sekarang. Selain itu menjadi kekayaan budaya 

bangsa Indonesia. 

Tradisi Islam atau agama dilihat dari segi sosiologi maka masuk 

dalam pranata sosial agama. Pranata  agama  mempunyai  fungsi  utama  

mengatur  aktivitas  warga  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  

berhubungan  dengan  sesuatu  yang  dianggap  suci  atau  sakral.
3
  Salah 

satu contoh aktivitas warga yang dianggap sakral dalam agama oleh 

sebagian masyarakat Islam adalah tradisi keagamaan, unsur-unsur tradisi 

keagaman berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan, tindakan 

keagamaan, perasaan – perasaan yang bersifat mistik, penyembahan 

kepada yang suci, dan keyakinan terhadap nilai – nilai yang hakiki.
4
  

Dengan demikian,  tradisi kegamaan tidak mudah hilang atau dihapuskan 

                                                 
1Zamakhsyar Dhofier. Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.(Jakarta: LP3S. 
2011), hal. 27 – 28. 
2
 Ibid. hal.34. 

3
Jalaluddin. Psikologi Agama. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 183. 

4
 Ibid. hal. 183 
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pada proses beragama, dikarenakan tradisi keagamaan memuat sejumlah 

unsur – unsur yang memiliki nilai – nilai luhur berkaitan dengan 

keyakinan masyarakat atau pribadi – pribadi pemeluk agama tersebut. 

Berbicara tradisi Islam, pada masa ini telah menjadi sebuah 

kekayaan budaya pada setiap Negara termasuk Indonesia. Pengenalan  

akan tradisi Islam sudah dilakukan pada lembaga – lembaga pendidikan 

baik itu pada lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. 

pembudayaan tradisi Islam diajarakan pada  lembaga formal (sekolah). 

Proses dilakukan pembudayaan pada saat ektrakulikuler dan kesempatan -  

kesempatan tertentu. Pembudayaan tradisi Islam menjadi tugas dari 

sekolah, selain sebagai penyalur ilmu kepada penerus bangsa pada masa 

yang akan datang, sekolah juga sebagai lembaga pentransfer tradisi – 

tradisi Islam guna menjaga agar tradisi tersebut tidak hilang dimakan oleh 

zaman. 

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan alat bagi siswa untuk 

memperoleh informasi mengenai tradisi Islam. Ahli Pendidikan Islam dan 

Barat telah sepakat bahwa tugas guru adalah mendidik.  Mendidik itu 

sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan, 

memuji, menghukum, memberi contoh,  membiasakan dan lain – lain yang 

diperkirakan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak.
5
  

Mendidik dengan cara membiasakan merupakan metode mendidik yang 

                                                 
5
Ahmad  Tafsir. Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2012), hal.  

125. 
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sangat populer di Barat.
6
 Sehingga pendidikan di Indonesia bisa 

mengadopsi cara barat dalam memaksimalkan kemampuan anak dengan 

cara pembiasaan. Pembiasaan tersebut dapat diajarkan lewat pembudayaan 

tradisi Islam sebagai salah satu pembiasaan baik pada siswa. 

Religiusitas merupakan  salah  satu  faktor utama dalam hidup dan 

kehidupan. Religiusitas yang  tinggi ditandai dengan adanya keyakinan 

akan adanya Tuhan yang dimanivestasikan  dalam  proses  individu 

mempelajari  pengetahuan mengenai  ajaran yang  diyakininnya  dan  

perilaku  yang  sesuai  dengan  ajaran  agamanya.  Perilaku menjalankan  

apa  yang  diperintahkan  dan menjauhi  apa  yang  dilarang  oleh  agama 

akan memberikan  rasa  dekat  dengan Tuhan,  rasa  bahwa  doa-doa  yang  

dipanjatkan selalu  dikabulkan,  rasa  tenang,  dan  sebagainya.  Sehingga,  

perilaku  keseharian individu benar-benar mencerminkan ajaran 

agamanya.   

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Malang merupukan salah satu 

sekolah terbaik di Malang, dengan prestasi – prestasi yang telah diraih 

baik dalam bidang keilmuwan umum dan Agama. Selain itu sekolah ini 

juga memiliki kelebihan dalam pengajaran tradisi Islam yang sangat kental 

dalam lingkungan sekolah, pengajaran tersebut dapat berupa kesenian 

agama albanjari/ hadroh, maulid, halal bi halal dan tradisi agama yang 

lainnya. Sayangnya, pembudayaan tradisi Islam di MTsN I Malang siswa 

kurang memahami makna dari kegiatan tersebut, keikutsertaan siswa 

                                                 
6
Ibid.  hal. 126. 
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hanya sekedar ikut tanpa adanya pemahaman menganai inti sari atau pun 

hikmah  dari kegiatan pembudayaan tradisi Islam. 

Berawal dari Fenomena diatas, peneliti ingin mengadakan 

penelitian mengenai “Pembudayaan Tradisi Islam dalam Mendukung 

Religiusitas siswa di MTS Negeri 1 Malang”. Hal ini perlu dilakukan 

penelitian guna mengetahui sejauh mana tradisi Islam mampu menunjang 

sisi religiusitas bagi seseorang yang menjalani. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka fokus masalah yang 

ingin penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembudayaan tradisi Islam di MTS Negeri 1 

malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembudayaan tradisi 

Islam di MTS Negeri 1 Malang? 

3. Bagaimana religiusitas siswa persepsi guru setelah proses pembudayaan 

tradisi Islam di MTS Negeri 1 malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapaun yang menajadi tujuan dari penelitian topik diatas adalah: 

1. Guna mengeksplorasi proses pembudayaan tradisi Islam di MTS 

Negeri 1 Malang. 

2. Guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembudayaan tradisi Islam  di MTS Negeri 1 malang. 
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3. Guna mengeksplorasi religiusitas siswa setelah proses 

pembudayaan tradisi Islam di MTS Negeri 1 malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang membangun 

terhadap lembaga pendidikan, ada pun secara detail manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Secara teoritik penelitian diharapkan dapat menambah informasi 

tentang tradisi Islam dan efeknya terhadap religiusitas seseorang. 

2. Bagi peneliti diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dan 

menambah wawasan dalam pembelajaran tradisi Islam dalam 

meningkatkan  religisusitas siswa. 

3. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

tolak ukur dari program sekolah MTSN I Malang dan bisa menjadi 

pertimbangan bagi lembaga – lembaga lainnya sebagai contoh jika 

program itu bermanfaat. 

E. Batasan Istilah 

1. Pembudayaan 

 Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi 

pembudayaan sebagai proses, cara, perbuatan membudayakan ata 

proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranatayang 
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mantap.
7
 Dalam konteks penelitian ini, peneliti membatasi istilah 

pembudayaan dengan proses dan cara sekolah dalam pembudayaan 

tradisi Islam. 

2. Tradisi Islam 

 Tadisi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan 

sebagai berikut:  

“Pertama, adat kebiasaan turun temurun ( dari nenek moyang) 

yang masik dijalankan dalam masyarakat. Kedua, Penilaian 

atau anggapan bahwa cara- cara yang telah ada merupakan 

yang paling baik dan benar.”
8
 

 

Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia didefiniskan 

sebagai berikut: 

 

“Agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw yang 

berpedomanpada kitab suci Al Quran yang diturunkan kepada 

dunia melalui wahyu Allah.”
9
 

 

Melihat dari penjelasan diatas maka tradisi Islam adalah 

kebiasaan – kebiasaan keagamaan Islam turun temurun dari masa ke 

masa yang menjadi budaya pada kalangan sekolah. Dalam konteks ini 

peneliti membatasi istilah tradisi Islam seputar kegiatan keagamaan 

yang menjadi bagian dari doktrin agama, yang terdiri dari halal bi 

halal, mauludan, sholawat albanajari, perayaan isra’ mi’raj dan 

perayaan tahun baru Islam. 

3. Mendukung 

                                                 
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 

8
Ibid. 

9
Ibid. 
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Mendukung dalam kamus besar bahasa Indonesia online 

didefiniskan sebagai: 

“Pertama, membawa sesuatu atau seseorang di atas punggung 

atau menggendong. Kedua, menyokong, membantu dan 

menunjang.”
10

Mendukung dalam konteks penelitian, peneliti membatasi 

dengan kegiatan penyelarasan indikator religius dan menguatkan 

potensi religius agar tercapai tujuan pembelajaran. 

4. Religiusitas siswa

Religiusitas di dalam kamus besar bahasa Indoensia 

didefinisikan sebagi bersifat religi, bersifat keagamaan dan  kesalehan 

seseorang.
11

 Sedangkan siswa diartikan sebagai  murid ( terutama

pada tingkat sekolah dasar dan menengah), murid sendiri diartikan 

orang atau anak yang sedang berguru ( belajar, bersekolah).
12

Religiusitas siswa dilihat dari pengertian diatas dapat diartikan  

kesalehan anak – anak sekolah. Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

memfokuskan  kesalehan siswa ketika berhubungan dengan sesama 

(sosial) dan Allah ( ibadah). 

F. Sistematika Penulisan

Bab I: bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

10
Ibid. 

11
Ibid. 

12
Ibid 
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manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan 

sebagai kerangka dalam menyusun skripsi. 

Bab II:  bab ini berisi kajian teori yang berfungsi sebagai acuan teoritik 

dalam melakukan penelitian ini. Pada bab ini secara garis besar 

sub bahasan mengenai tradisi Islam dan Religiusitas siswa 

SMP. 

Bab III:  bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

Lokasi penelitian, responden penelitian, teknik pengambilan 

data, teknik analisis data dan uji keabsahan hasil penelitian. 

Bab IV: bab ini berisi paparan data dan temuan peneliti di lapangan. 

Ulasan pada bab ini, membahas mengenai deskripsi objek 

penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah di 

tetapkan yaitu proses pembudayaan, faktor pendukung dan 

penghambat dan religiusitas siswa menurut guru setelah 

diadakannya pembudayaan tradisi Islam di MTSN I Kota 

Malang. 

Bab V:  bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di ulas dengan 

singkat oleh peneliti mengenai topik penelitian. 

 

 

 


