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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, dengan 

adanya pendidikan peserta didik bisa membentuk dan mengarahkan 

kepribadiannya menjadi manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab 

serta bisa menghadapi masa depan dengan baik.  

Azyumardi Azra menganggap pendidikan sebagai suatu proses 

penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi 

tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.
1
 Pendidikan dianggap 

sebagai tempat anak-anak untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi yang mereka miliki. Selain itu juga tempat untuk mencapai kesetaraan 

sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

adalah mengembangkan setiap orang hingga mencapai potensi yang tinggi 

dan memberikan kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Dunia pendidikan saat ini mengalami kemajuan dan modernisasi. 

Pendidikan pada saat ini mengarah pada ilmu-ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Moderniasasi terjadi akibat perkembangan teknologi sehingga 

melahirkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan 

dengan pesatnya arus informasi dan teknologi ternyata menimbukan berbagai 
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persoalan-persoalan baru yang sering ditemui pada diri individu di 

lingkungan masyarakat yang mengarah pada rusaknya moral.
2
 

Sekarang banyak tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia, seperti 

pemerkosaan, korupsi, kriminalitas dan kekerasan masih saja terjadi. Banyak 

sekali fakta yang ada pada tindakan kriminal, seperti penyalahgunaan narkoba 

dilingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar sekitar 921.695. 

selalu ada peningkatan pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Pada 

tahun 2004, penggunan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,2 juta 

jiwa, pada tahun 2008 mencapai 3,6 juta jiwa dan pada tahun 2011 peningkatann 

terus terjadi, dimana pengguna narkoba mencapai 3,8 juta jiwa. 
3
 

Kerusakan moral dan buruknya kepribadian tidak hanya terjadi pada 

orang dewasa, tetapi juga dilihat pada generasi penerus bangsa terutama 

remaja. Sering terjadi penyimpangan perilaku yang sering dilakukan di 

lingkungan masyarakat, semua itu menandakan tidak tertanamnya nilai-nilai 

kepribadian islam pada diri remaja.  

Perilaku yang menyimpang yang terjadi disebabkan oleh moralitas yang 

rendah. Moralitas yang rendah tentunya disebabkan oleh kepribadian yang 

bermasalah pada diri seseorang. Kebobrokan moral tidak hanya diperbaiki 

melalui himbauan, pidato atau lainnya, namun harus dimulai dari pembiasaan 

setiap harinya. Tanpa adanya pembiasaan, maka akan sulit mencapai tujuan 

yang diharapkan.  
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Mengatasi masalah tersebut, pemerintah berusaha melalui berbagai 

cara, salah satunya dengan pendidikan Islam yang bertujuan untuk 

membentuk kepribadian yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karenanya pendidikan Islam memperhatikan pengembangan 

aspek pribadi siwa yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani.  

Pendidikan Islam sejatinya menuju kepada bimbingan jasmani, rohani, 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya  

kepribadian yang muslim yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan 

memutuskan serta berbuat menjadikan manusia yang sesuai dengan cita-cita 

Islam yang beriorentasi pada dunia akhirat.
4
 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah membentuk 

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki 

ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani, dan rohani, 

memiliki rasa seni, serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa, dan 

negara.
5
 

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam adalah bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran islam.
6
 Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 

pendidikan islam adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada seseorang agar 

menjadi seorang muslim yang maksimal didunia dan diakhirat.  
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Tujuan didalam kurikulum PAI adalah pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik adalah menumbuh dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim 

yang bekembang dalam hal keimanan, ketaqwaan, berbangsa dan bernegara.
7
 

Tujuan pendidikan Islam adalah membimbing peserta didik agar mereka 

menjadi pribadi yang muslim yang beriman, tangguh, beramal soleh dan 

berakhlak mulia, serta bahagia dunia dan akhirat.
8
 

Pendidikan Islam disekolah tidak sekedar mengajar pengetahuan agama 

dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah, tetapi pendidikan 

islam memiliki peranan penting yaitu melestarikan, mempelihara, 

menjagadan meyampaikan nilai-nilai islam kepada generasi penerusnya untuk 

menyejahterkan dan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat.
9
 

Mewujudkan hal tersebut, pengajaran agama tidak hanya dilakukan 

disekolah saja tetapi diluar sekolah harus diajarkan. Selama ini pengajaran 

agama hanya dilakukan pada saat pelajaran agama berlangsung saja, 

selebihnya para peserta didik juga dianjurkan menjalankan diluar sekolah. 

Praktik agama tidak hanya memerlukan satu atau dua kali praktik saja, tetapi 

membutuhkan suatu pembiasaan dan latihan keagamaan yang 

berkesinambungan, yang dapat dilakukan dengan program kegiatan 

keagamaan di sekolah.  
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Program kegiatan keagamaan adalah salah satu sarana yang efektif 

untuk meningkatkan keagamaan seseorang yaitu melalui ibadah, karena 

dengan ibadah seseorang bisa menumbuhkan hubungan yang terus menerus 

untuk mengabdi kepada Allah. Apabila peserta didik terbiasa melakukan 

ajaran agama terutama ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur’an dan 

lainnya pada kehidupan sehari-harinya maka akan cenderung memliki 

kepribadian yang baik.  

Kepribadian bukan merupakan suatu yang statis karena kepribadian 

memiliki sifat yang dinamis. Dinamika kepribadian berkembang pesat pada 

diri anak-anak (masa kanak-kanak) karena pada dasarnya mereka masih 

memiliki pribadi yang belum matang, yaitu masa pembentukan kepribadian. 

Pembentukan kepribadian peserta didik dilakukan secara berkelanjutan 

sehingga kepribadian peserta didik tersebut menjadi matang. Pada dasarnya 

kepribadian peserta didik itu terbentuk dengan sendirinya, melalui proses 

yang panjang. Menentukan sekolah yang baik dalam segi agamanya 

merupakan salah satu upaya dalam membentuk kepribadian.
10

 

Program kegiatan keagamaan dapat membiasakan peserta didik 

terampil, menambah wawasan dan manfaat program kegiatan keagamaan ini 

tidak hanya saat menjadi peserta didik di sekolah, tetapi bisa sampai 

seterusnya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu program kegiatan 

keagamaan dilaksanakan untuk membetuk kepribadian muslim peserta didik 

di sekolah.   
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SMP Muhammadiyah 8 Batu merupakan salah satu sekolah swasta 

terbaik di kota Batu, dengan prestasi-prestasi yang telah diraih baik dalam 

bidang keilmuan umum dan Agama. Selain itu sekolah ini memilki 

serangkaian program kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh seluruh 

warga sekolah. Program kegiatan keagamaan yang ada di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu ditujukan untuk mengantisipasi kepribadian muslim 

peserta didik yang kurang baik. Pihak sekolah membuat pelaksanaan kegiatan 

keagamaan seperti shalat berjamaah pada Shalat Duha, Shalat Dhuhur, 

menghafal dan membaca Al-Qur’an dan PHBI. Hal ini sesuai dengan visi dari 

SMP Muhammadiyah 8 Batu yaitu menjadi sekolah Khas, Unggul dan 

Mandiri dengan Mengacu pada Nilai-nilai Islam Berstandar Al Qur’an dan 

As-Sunnah. 

Berawal dari fenomena diatas, Berdasarkan peneliti ingin mengadakan 

penelitian skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam 

Membentuk Kepribadian Muslim Peserta didik di SMP Muhammadiyah 

8 Batu”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam membentuk 

kepribadian muslim peserta didik di SMP Muhammadiyah 8 Batu? 
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2. Bagaimanakah upaya pendidik dalam membentuk kepribadian muslim 

peserta didik melalui kegiatan keagamaan peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam 

membentuk kepribadian muslim peserta didik di SMP Muhammadiyah 8 

Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya pendidik dalam membentuk kepribadian 

muslim peserta didik melalui kegiatan keagamaan peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, maka hasil penelitian ini 

akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan apabila ada 

penyimpangan tingkah laku peserta didik. Dan sebagai tolak ukur bagi 

suatu lembaga pendidikan untuk mengetahui bagaimana membentuk dan 

mendidik agar anak menjadi pribadi yang baik.. 

 

 



8 
 

2. Orangtua 

Sebagai madrasah yang pertama bagi anak harus mebimbing, 

mengarahkan dan menciptakan lingkungan yang baik kepada anaknya 

agar anak bisa berprilaku yang baik.   

3. Peneliti  

Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan peneliti, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dalam membentuk kepribadian peserta didik. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Kegiatan Keagamaan  

Kegiatan keagamaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan 

bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam 

melaksanakan dan menjalankan ajaran agama islam dalam kehidupan 

sehari-hari 

Jadi dalam penelitian skripsi ini yang dimaksudkan Kegiatan 

Keagamaan menurut peneliti adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 

agamis yang ditanamkan oleh pendidik dan pihak sekolah kepada peserta 

didik melalui pembiasaan yang dilaksanakan disekolah. Terkait 

penelitian ini yang diteliti kegiatan keagamaan adalah Shalat berjamaah 

dan membaca atau menghafal Al-Qur’an mengingat kedua kegiatan 

tersebut adalah kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah.  
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2. Kepribadian Muslim Peserta didik

Dalam penelitian skripsi ini yang dimaksud kepribadian muslim 

menurut peneliti serangkaian sifat, sikap, tingkah-laku yang baik yang 

sesuai dengan ajaran Islam atau internalisasi nilai-nilai ajaran islam ( di 

hiasi akhlak yang mulia ). 


