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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (spiritual) manusia, 

agama memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Secara naluristik manusia memiliki potensi dasar untuk mengakui bahwa agama 

menjadi kebutuhan dasar manusia. Fitrah agama inilah yang menjadikan 

manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Fitrah ini berada dalam 

perasaan batin manusia yang paling dalam, yaitu nurani.1 

Agama merupakan Aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan 

ghaib dan supranatural atau disebut Tuhan dengan segala konsekwensinya, serta 

sebagai jembatan kebutuhan fitrah manusia kepada Tuhan di dalam mencapai 

kebenaran, kebenaran, kedamaian dan kesejahteraan yang hakiki.2 

Ada beberapa alasan mengapa manusia beragama, seperti yang disabdakan 

oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-Thabarani 

dalam al-Mu’jamul Kabir. Al-Imam Muslim rahimahullah  

َرانِِه أَ  َدانِِه أَْو يُنَِصِّ َسانِهِ ُكلُّ َمْولُْوٍد يُْولَُد َعلَى اْلِفْطَرِة، فَأَبََواهُ يَُهِوِّ ْو يَُمِجِّ  

“Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang 

menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Muslim).3 

                                                           
1Fadloli, Sri Nurkudri, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum  ( Malang: 

Aditya Media Publishing, 2011), hal. 6 
2Abdul Haris, et al., Materi Keislaman & Ibadah (Malang: P2KK UMM, 2015), hal 3 

3 https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/ di upload tgl 17 Juni 2019, pukul: 10.48 

https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/
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Maksud dari hadits ini adalah setiap manusia dilahirkan oleh Allah yang 

bernama fitrah (kesucian), maksudnya setiap manusia memiliki sifat-sifat yang 

baik, sifat-sifat ketuhanan dan beragama. Dan agama yang fitrah yang dimaksud 

adalah agama Islam.4 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ali Imran ayat 19 

 

ْسََلُم ۗ َوَما  يَن ِعْنَد اللَِّه اْْلِ اْختََلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِإَّلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم ۗ إِنَّ الد ِ

 َوَمْن يَْكفُْر بِآَياِت اللَِّه فَِإنَّ اللَّهَ َسِريُع اْلِحَسابِ 

 “ Sesungguhnya agama (yang diridhui) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) diantara 

mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Surat Ali Imran:85)5 

 

Ayat di atas dapat diuraikan sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Katsir 

dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir, dalam memberikan penafsiran ayat ini 

mengandung pesan dari Allah bahwa tiada agama seseorang yang diterima 

disisi-Nya kecuali Islam, dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi 

Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir. Oleh karena itu, telah tertutup semua 

jalan menuju Allah kecuali jalan dari arah beliau, sehingga siapapun menemui 

(menyembah) Allah setelah diutusnya Muhammad SAW. Dengan menganut 

satu agama selain syari’at yang beliau sampaikan, maka tidak diterima-Nya.6 

Setiap umat manusia yang ada di Indonesia wajib beragama, baik 

beragama Islam maupun non Islam. Hal ini berdasarkan pada ideologis negara 

                                                           
4 Ibid, hal 7 
5  Al- Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Bandung: Fitra Rabbani, 2012, 

hal. 52 
6 Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Ibu Katsir, 

2010, hal. 525 
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yaitu pancasila sila pertama telah menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah 

berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, secara ideologi, setiap 

warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan YME dan memeluk 

suatu agama. Serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1: 

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  Serta ayat 2 : Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan 

berlandaskan tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Tap II/MPR/1988 bahwa prioritas program pendidikan agama adalah 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui aspek-aspek rohaniah dan 

jasmaniah, mental-spiritual, sehingga mampu mendorong pengembangan 

kepribadian yang utuh, dinamis dan moralis, dimana keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber rujukan kehidupannya.7 

Bertolak pada uraian di atas, maka setiap individu harus beragama sesuai 

dengan fitrah. Fitrah agama inilah yang menjadikan kebutuhan dasar manusia. 

Fitra ini tidak bisa diganti dengan yang lainnya, fitra agama ini yang 

membedakan manusia dengan hewan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan 

oleh setiap orang adalah berkewajiban untuk mengikuti salah satu ajaran agama, 

berusaha dan bekerja, serta berdo’a dengan sungguh-sungguh untuk 

berhubungan dengan Tuhannya.8 

                                                           
7 Muzayyin Arifin , Kapita Selekta Pendidikan Islam ,Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, hal. 

147 
8Abdul Haris, et al, Materi Keislaman & Ibadah, Op. Cit., hal.  5 
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Sebagai hamba yang beragama Islam, maka diwajibkan untuk mengikuti 

ajaran Islam yang sudah ditentukan di dalam Al-qur’an dan Hadits. Agama Islam 

mencakup seluruh perkara yang disyari’atkan oleh Allah dan Rasulullah kepada 

seluruh hambaNya, baik berupa akidah, ibadah, akhlak, syari’ah, aturan aturan 

muamallah, perintah maupun larangan. Fungsi yang ditampilkan Islam dalam 

menciptakan tatanan kehidupan yang damai adalah : memberi petunjuk dan 

meletakkan dasar keimanan dalam hal ketuhanan dan semua yang ghaib, 

memberi semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup 

manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar, 

memberi inspirasi, motivasi dan stimulasi agar seluruh potensi manusia 

diaktifkan dan dikembangkan secara maksimal dengan kegiatan pribadi, kerja 

produkti, karya ilmiah, penemuan dan penciptaan yang diarahkan kepada 

kebaikan tertinggi (ridha Allah dn kesejahteraan bersama, memadukan segala 

aktifitas manusia, sehingga merupakan kesatuan yang utuh, padat dan laras.9 

Bagi mereka yang beragama Islam, terdapat beberapa ajaran-ajaran yang 

wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mempunyai sebutan muslim, 

diantaranya:  

a. Iman atau Aqidah, merupakan dasar dan pondasi dari segala macam aktifitas 

amal shaleh seseorang ketika hidup di dunia. Hal ini tentunya sesuai dengan 

fungsi aqidah itu sendiri, dimana seseorang yang memiliki aqidah kuat, pasti 

akan melaksanakan ibadah yang tertib, memiliki akhlak yang mulia dan 

                                                           
9 Fadloli, Sri Nurkudri, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum , Op. Cit.,  

hal. 27-28 
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bermuamalah (berhubungan dengan orang lain) dengan sebaik-baiknya. 

Sebagai dampaknya, ibadah yang telah dilakukannya akan diterima oleh 

Allah. Sebaliknya, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau 

tidak dilandasi dengan aqidah. 

b. Islam atau Ibadah, dapat diartikan sebagai sebuah bangunan yang kokoh, 

sejuk dan segar, serta atap yang melindungi penghuninya dari terik matahari 

dan curah hujan. Namun bangunan yang kokoh itu kurang nyaman bila tidak 

dilengkapi dengan aksesorisbatau perabot. Begitu juga dengan ibadah, harus 

diwujudkan dalam bentuk taat (ketaatan), tunduk (ketundukan), doa (berdoa), 

memperhambakan diri, menyembah (sholat), dan lain-lain. Oleh karena itu, 

bentuk ketundukan dan ketaatan yang dilakukan seharusnya dapat mencapai 

puncaknya untuk berhubungan langsung dengan Allah melalui ibadah, 

sebagai tujuan hidup manusia hidup di dunia. Sebab tidaklah cukup bagi 

manusia hanya beriman tanpa disertai dengan amal/ibadah dengan 

berlandaskan keimanan.10 

c. Ihsan. Ihsan adalah cara agar kita bisa khusuk dalam beribadah kepada Allah. 

Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, kita harus yakin 

bahwa Allah SWT yang Maha Melihat selalu melihat kita. Ihsan ini harus kita 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita berbuat baik, maka 

perbuatan itu selalu kita niatkan untuk Allah. Sebaiknya jika terbersit niat kita 

untuk berbuat keburukan, kita tidak mengerjakan karena Ihsan tadi.11 

                                                           
10 Abdul Haris, et al,  Materi Keislaman & Ibadah, Op. Cit.,  hal. 17 
11Media Islam, http://media-islam.or.id/September 15, 2008, di upload April 3, 2019 

http://media-islam.or.id/September%2015


6 
 

Bertolak pada tiga ajaran Islam di atas, bila dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari manusia, maka tindakannya dapat mendatangkan kemaslahatan bagi 

dirinya dan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya membuat masing-

masing individu patuh secara suka rela dengan penuh kesadaran, berdasarkan 

pilihannya sendiri, sehingga tercipta generasi Islami, serta masyarakat yang 

utuh, berwibawa, dan disegani baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan 

dampak melaksanakan ajaran Islam baik sebagai individu maupun sosial sebagai 

berikut: 

1. Dampak melaksanakan ajaran Islam bagi individu, meliputi: 

a. Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap dan tingkah laku 

manusia. Membina budi pekerti luhur seperti kebenaran, keikhlasan, 

kejujuran, keadilan, kasih sayang. 

b. Agama mendorong manusia untuk bekerja, melarang bermalas-malasan 

dalam melaksankn tugas, dan memilih kata sesuai dengan perbuatan tidak 

ternilai sebagai orang munafiq 

c. Agama bertujuan membentuk pribadi yang cakap untuk hidup di 

masyarakat 

d. Agama sebagai landasan moral yang mengendalikan manusia, sehingga 

nilai spiritual dan prinsip norma akhlaq, lebih-lebih pada tahap 

pendidikan remaja, yang berada pada fase pubertas. Sehingga membantu 

mereka memahami alam lingkungan sekitar. 

e. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan 

dengan sesama saudaranya, melalui ibadah untuk mencari keridhoan 

Tuhan sebagai pencipta, sehingga jiwanya menjadi tenang. Serta 

menyembuhkan penyakit-penyakit sosial yang tumbuh.12 

 

 

2.  Dampak melaksanakan ajaran Islam bagi Masyarakat : 

a.  Berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, akan melahirkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan individu dan masyarakat dengan 

kehidupan yang terhormat. 

                                                           
12Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008, hal. 8-11 
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b. Timbulnya kesadaran antara hak dan kewajiban dalam berinteraksi sosial 

yang diatur berdasarkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama, 

bukan untuk seorang atau kelompok 

c. Nilai agama akan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial, 

bahkan tanpa nilai tersebut manusia akan turun ke tingkat kehidupan 

hewan yang amat rendah.13 

 

Dengan memperhatikan kedua dampak tersebut, maka dampak yang 

dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam 

berdampak positif, karena bila dilihat dari sikap hidupnya yang terbentuk dari 

dasar Islam, baik cara berpikir, budi pekerti, tindak tanduknya dalam berbagai 

kegiatan dan cara mencapai tujuan hidupnya, menjadikan ia seolah-olah manusia 

yang baru lahir (fitrah). Maka ketika kita berinteraksi dengan orang lain dampak 

positif ini dapat terwadahi melalui keluarga, masyarakat, dan sekolah yang 

berperan penting dalam melaksanakan tugasnya secara sempurna dalam 

mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam. 

Untuk mendorong masyarakat pada umumnya, dan pemuda-pemudi pada 

khususnya, dalam menyerap nilai-nilai rohaniyah dan prinsip-prinsip akhlaq, 

baik sebagai tingkah laku maupun sebagai iman, sangat memerlukan bantuan 

lembaga-lembaga masyarakat yang dapat berperan dalam membimbing serta 

mengarahkannya, sehingga tidak tersesat dan menyimpang.14 

Oleh karena itu, diperlukan lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah, 

yang tumbuh dan berkembang dari bawah (masyarakat) yang didasari oleh rasa 

tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus, 

                                                           
13Ibid., hal. 11-14 
14Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Op. Cit.,  hal. 

29-30 
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yang mana dalam perkembangannya di Indonesia keberadaannya telah berperan 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa.15 

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada 

jalur sekolah, diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan 

agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang 

diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan16 

Bertolak pada wadah/tempat dalam melaksanakan ajaran Islam, maka ada 

beberapa permasalahan yang perlu diuraikan, diantaranya: (1) Sikap 

masyarakat/orangtua yang kurang concern terhadap pendidikan agama yang 

dilaksanakan disekolah tidak dilanjutkan di rumah. (2) Situasi lingkungan 

sekitar sekolah banyak memberikan pengaruh yang buruk seperti minum-

minuman keras, free sex, pelecehan sexual, rokok, dan masih banyak yang 

lainnya. (3) pengaruh positif dari perkembangan teknologi modern adalah 

bersifat memudahkan (fasilitatif), namun dengan adanya kemudahan itulah 

muncul kekuatan melemahkan daya mental-spiritual atau jiwa yang sedang 

tumbuh berkembang dalam berbagai penampilan  seperti internet, play 

station, Handphon Smart, yang dengan mudah mengakses data tanpa adanya 

rambu-rambu yang membatasi penggunanya sehingga dapat dengan mudah 

masuk kedalam fitur-fitur yang dapat memicu nafsu mutmainah yang dapat 

diperlemah oleh rangsangan negatif dari  teknologi, lemahnya kecerdasan 

berfikir, ingatan, kemauan, dan perasaan  disebabkan oleh game online yang 

                                                           
15 Muzayyin Arifin , Kapita Selekta Pendidikan Islam, Op. Cit.,  hal. 160 
16 Departemen Agama RI. 2000. Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah 

Diniyah. Jakarta: Depag.  hal. 7 
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sedang marak saat-saat ini. (4) Sedangkan permasalahan yang paling komplek 

berasal dari keluarga, Kurang adanya komunikasi dan kerjasama antara  

orangtua, masyarakat, dan sekolah dalam menangani permasalahan yang 

dihadapi peserta didik seperti, krisis kepercayaan diri sendiri, krisis nilai 

baik-buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tidak 

pantas, acuh tak acuh, tidak sopan, bulliying. (5) Permasalahan yang dihadapi 

oleh guru seperti, kurangnya waktu istirahat, ukuran kelas yang terlalu besar, 

kurangnya bantuan administratif, gaji yang kurang memadai, kurangnya 

bantuan kesejahteraan. (6) Permasalahan yang dihadapi siswa seperti, kurang 

disiplin, berani membantah, mudah berubah, putus asa, mudah tersinggung, 

bersemangat, tidak stabil, mudah condong kepada hal-hal yang ekstrim ( 

masuk kedalam kelompok anak jalanan), tawuran, bulliying. 

Untuk mewujudkan hal itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh 

lembaga Madrasah Diniyah dalam menghadapi problematika yang dihadapi, 

diantaranya : 

1. Seyogyanya anatara orang tua dan pendidik mempelajari dan memahami 

keberadaan anak didiknya beserta seperangkat pengetahuan dan wawasan 

yang harus ditanam dan dibiasakannya, sehingga (a) memudahkan para 

pendidik untuk melaksanakan pendidikan, (b) menimbulkan cinta kepada 

anak didik, (c) menghindarkan diri dari banyak kesulitan dan kesalahan 

dalam praktek pendidikan.17 

2. Semangat keagamaan yang dilakukan oleh warga Madrasah Diniyah  harus 

mendoninasi situasi sekolah. Hal ini berpengaruh pada pembinaan 

kestabilan emosi, akhlak mulia, dan prinsip-prinsip sosial yang baik bagi 

kehidupan siswa. Guru dan semua warga sekolah harus menjadi contoh 

teladan yang baik dalam berpegang pada ajaran agama, nilai-nilai moral, 

                                                           
17 Idris Zahara dan Jamal,Lisma, Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia (Grasindo): 1992, hal. 37 
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pergaulan, menolong orang, melaksanakan syiar-syiar agama seperti 

berpuasa, sholat, dan lain-lain.  

3. Memanfaatkan situasi yang nyata dari kehidupan siswa sehari-hari dalam 

usaha membiasakan mereka bertingkah laku yang benar dan selaras dengan 

ajaran agama Islam. 

4. Pendidikan agama sedapat mungkin diajarkan dengan praktik. Seperti 

wudhu, shalat, sujud tilawah atau sujud sahwi. Begitu juga dengan usaha 

membiasakan akhlaq-akhlaq luhur, seperti amanah, jujur, menepati janji, 

dan lain sebagainya. 

5. Adanya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi: Kurikulum, 

buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya, dan sarana-sarana 

pendidikan serta kesejahteraan pengajar perlu diperhatikan secara 

berkelanjutan.18 

6. Guru hendaknya memiliki rasa kasih sayang seorang bapak/ ibu kepada 

anak didiknya, sehingga ia merupakan teladan bagi siswa.19 

7. Guru pendidikan agama harus mampu memberi terapi kepada murid-murid 

yang menderita kegoncangan jiwa atau kesulitan sosial, dan kegoncangan 

saraf. Hal ini tidak akan berhasil kecuali dengan adanya hubungan baik yang 

harus dibina oleh guru agama.20 

 

Menunjuk pada beberapa permasalahan serta solusi di atas maka sesuai 

dengan tujuan didirikannya madrasah diniyah : 

a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk 

mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan 

bertaqwa serta berakhlaq mulia, yang berkepribadian, percaya pada diri 

sendiri, serta sehat jasmani dan rohani. 

b. Membina peserta didik agar memiliki pengalaman, pengetahuan, 

ketrampilan berobadah dan sikap terpuji yang berguna bagi 

pengembangan pribadi. 

c. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan 

lanjutan pada madrasah diniyah.21 

 

Untuk mencapai tujuan diatas maka perlu adanya kegiatan guna 

menunjang kualitas keagamaan dalam  beribadah, seperti: membaca  dan 

menulis Al-Qu’an dengan benar, memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur’an, 

                                                           
18 Muzayyin Arifin , Kapita Selekta Pendidikan Islam, Op. Cit.,  hal. 221 
19Muhammad Abdul Qodir Ahmad, Metodologi Pendidikan Islam , Op. Cit.,  hal. 60 

 
21Departemen Agama RI, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-200, 

Jakarta: 2005, hal. 56 
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memiliki kepribadian muslim, memahami, menghayati dan mampu mengambil 

pelajaran dari materi yang sudah disampaikan.22Semuanya itu disajikan lewat 

pembelajaran dalam rangka mewujudkan nilai-nilai agama disekolah. Oleh 

karena itu perlu adanya pencerahan spiritual dalam rangka membangun akhlak 

mulia yang menjadi Misi dan Visi Madrasah Diniyah. 

Madrasah Diniyah Akhlaqul Karimah adalah madrsah diniyah yang berada 

dalam satu kesatuan  dengan SMP Budi Mulia yang terletak di wilayah 

Kabupaten Malang, yaitu 15 km sebelah selatan kota Malang, di jalan 

Anjasmoro nomer 294, desa Bendo Karang Pandan Pakisaji. Madrasah Diniyah 

Akhlaqul karimah berdiri sejak Tahun 1998 dengan jumlah rombel 15 kelas 

dengan pelaksanaan kegiatan mulai pukul 13.00 sampai pukul 15.00. Madrasah 

diniyah ini  didirikan dengan tujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh 

siswa secara maksimal dan juga agar terbangun pemahaman keislaman pada diri 

peserta didik sehingga dari pihak sekolah  SMP Budi Mulia Pakisaji harus 

menyiapkan suatu upaya-upaya penunjang kualitas peserta didik dibidang agama 

Islam yang diharapkan menghasilkan anak didik yang berakhlaqul karimah 

berlandaskan syariat sesuai standart kurikulum yang berdampak kepada 

kepercayaan publik terhadap sekolah dan yayasan. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di sekolah, 

diperoleh data mengenai peran madrasah diniyah dalam menunjang kualitas 

keagamaan sebagai bentuk internalisasi terhadap nilai-nilai pendidikan Agama 

                                                           
22 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam di Sekolah, Jakarta: PT Remaja RosdaKarya, 

2004. hal.81 
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Islam, seperti sholat dhuha berjamaah, istighosah, berdo’a ketika awal dan akhir 

pembelajan, sholat dhuhur berjama’ah, , dan peringatan hari besar agama Islam 

(PHBI) serta meneliti bagaimana metode yang yang diterapkan oleh Madrsah 

Diniyah Akhlaqul Karimah dalam memilih buku-buku teks, kurikulum, dan 

materi yang selektif agar siswa dapat memahami keagamaan secara efektif 

sehingga ketika terjun kemasyarakat benar-benar telah mempunyai bekal agama 

yang kokoh. 

Adanya madrasah diniyah ini diharapkan bisa merubah karakter 

masyarakat yang sudah banyak melanggar norma-norma yang ada, misalnya 

pergaulan bebas, minum-minuman keras, yang bisa merusak karakter remaja. 

Khususnya Dengan adanya madin ini diharapkan dapat meminimalisir hal-hal 

seperti itu dan dapat merubah karakter generasi muda yang lebih baik. Oleh 

karena itu peneliti mengangkat judul “ Peran Madrasah Diniyah Akhlaqul 

Karimah Pakisaji Kabupaten Malang dalam menunjang kualitas  

keagamaan siswa.” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Madrasah Diniyah Akhlakul 

Karimah Pakisaji Kabupaten Malang dalam menunjang kualitas keagamaan 

siswa ? 
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2. Bagaimana Pelaksanan Program Madrasah Diniyah Akhlakul Karimah 

Pakisaji Kabupaten Malang dalam menunjang kualitas keagamaan siswa ? 

3. Bagaimana Peran Madrasah Diniyah Akhlakul Karimah Pakisaji Kabupaten 

Malang dalam menunjang kualitas keagamaan siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan yang dilakukan oleh madrasah diniyah 

Akhlaqul karimah Pakisaji Kabupaten Malang dalam menunjang kualitas 

keagamaan siswa. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Madrasah Diniyah Akhlaqul 

Karimah Pakisaji kabupaten malang dalam menunjang kualitas keagamaan 

siswa  

3. Mendeskripsikan Peran Madrasah Diniyah Akhlaqul Karimah Pakisaji 

Kabupaten Malang dalam menunjang kualitas keagamaan siswa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam 

pengambilan kebijakan dan keputusan dalam membuat kebijakan guna 

perkembangan madrasah yang dipimpinnya agar semua warga sekolah dapat 
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berdaya kreasi, berdaya cipta dalam rangka memahami inovasi yang 

dikehendaki. 

2. Bagi Guru  

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi guru sebagai tambahan 

pengetahuan dalam hal memberikan pembel 

ajaran keteladan kepada murid-muridnya sehingga membentuk murid-

muridnya untuk berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, baik aqidah, 

cara berpikir, maupun bertingkah laku praktis di dalam ruang kelas maupun 

di luar sekolah. 

3. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan agar lebih memahami bahwa dalam 

membentuk diri untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dengan 

menekankan pada aspek-aspek keagamaan yang mana keluarga sebagai 

pembentuk utama dan orang tua sebagai suri tauladan anak. 

4. Bagi Siswa 

Sebagai bahan informasi tentang peran Madrasah diniyah dalam pemahaman 

keagamaan, sehingga untuk kedepannya terbentuk karakter keagamaan siswa 

yang kaffah. 

 

 

E. Batasan Istilah 

Ditinjau dari kata kunci pada judul skripsi ini, maka ada beberapa hal yang 

akan diuraikan yaitu : 
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Peran Madrasah Diniyah adalah  penanaman nilai-nilai agama lebih dini 

pada siswa yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah 

umum dan sebagai wahana penggalian, kajian, penguasaan ilmu-ilmu  

keagamaan dan pengenalan ajaran Islam (aqidah, fiqh, dan akhlaq), sehingga 

siswanya mampu membedakan  perilaku baik dan buruk yang berkembang di 

masyarakat.23 

Madrasah Diniyah merupakan lembaga kependidikan Islam yang berperan 

merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak-anaknya dididik 

menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan, dalam rangka upaya meraih 

hidup sejahtera dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena itu lingkungan 

tugas pendidikan madrasah, diperlukan juga profesionalisme pendidikan yang 

lebih berkualitas tinggi daripada yang disekolah-sekolah umum. Mengingat guru 

di madrasah mengandung konotasi moralitas dan nilai-nilai Islam di tengah 

masyarakat luas, walaupun guru yang bersangkutan hanya mengajarkan ilmu 

pengetahuan duniawi. Guru madrasah tidak hanya menjadi pengajar ilmu 

pengetahuan agama dan umum di kelas, tetapi juga sebagai norma drager ( 

pembawa norma) agamanya di tengah masyarakat. Itulah sebabnya, guru 

madrasah sebagai pemegang jabatan profesional juga membawa misi 

keagamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan.24 

Dari beberapa  peran ini, maka Madrsah Diniyah Akhlaqul Karimah 

Pakisaji Kabupaten Malang juga melaksanakan perannya sebagai lembaga non 

                                                           
23Departemen Agama RI, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren., Op. Cit.,  hal. 38 
24Muzayyin Arifin , Kapita Selekta Pendidikan, Op. Cit., hal. 159-160 
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formal dalam menunjang kualitas keagamaan siswanya dengan melakukan 

proses terencana dalam menyiapkan siswanya untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran Islam, sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlaq mulia dalam 

kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

1. Kualitas keagamaan Siswa 

Maksud  kualitas keagamaan siswa ini adalah Usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau 

latihan atas tujuan yang akan dicapai. 25 

Beberapa hal menunjang kualitas keagamaan yang dilakukan antara 

lain: (a) Lembaga mengadakan menjaminan mutu dan kontrol mutu 

pendidikan pada masing-masing elemen, seperti dalam pelaksanaan awalnya 

ketika pemilihan pimpinan (kepala madrasah), rekuitmen pendidik 

(ustadzah), rekruitmen tenaga kependidikan, penerimaan peserta didik baru, 

proses pembelajaran mulai dari persiapan mengajar seperti pembuatan silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode Pembelajaran, media 

pembelajaran, frekuensi kehadiran, baik dari pendidik maupun peserta didik. 

Pada akhirnya kriteria dan pelaksanaan mutu itu  juga dikenakan pada sistem 

evaluasi pembelajaran.26 (b) Guru dalam perannya di madrasah diniyah 

diperlukan profesionalisme kependidikan yang berkualitas tinggi daripada 

                                                           
25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Op. Cit., hal. 75 
26Mujamil Qomar, Strategi Pendidikan Islam, Erlangga, Jakarta: 2002, hal.127 
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yang berada si sekolah umum, sebab guru madrasah tidak hanya menjadi 

pengajar ilmu pengetahuan agama dan umum saja di kelas, tetapi ia juga 

sebagai pembawa norma agama di tengah masyarakat.27(c) Orang tua dalam 

perannya memotivasi anak-anaknya untuk menjadi orang alim, memperoleh 

akhlak yang baik,berpengetahuan luas, serta menjadi kesadaran sekaligus 

harapan disaat lingkungan keluarga dan masyarakat tidak mampu 

memberikan yang terbaik sesuai dengan keinginan orang tua.28 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada setiap penulisan karya ilmiah yang baik, selalu  melalui beberapa 

Sistematika pembahasan. Sistematika tersebut untuk mempermudah para 

pembaca dalam membaca karya tersebut. Adapun  penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

Bab I,  pendahuluan , terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. 

Bab II,  tinjauan pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, serta kajian 

pustaka yang mebahas tentang perencanaan, pelaksanaan, serta peran yang 

dilakukan oleh madrasah diniyah Aklakul karimah Pakisaji Kabupaten Malang 

dalam menunjang kualitas keagamaan siswa 

Bab III,  metode penelitian yang meliputi jenis penelitian serta pendekatan 

yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian 

                                                           
27Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Op. Cit., hal. 166 
28Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, Jakarta: 2002, hal 69 
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Bab IV, hasil penelitian yang meliputi dua hal latar belakang objek dan 

pembahasan penelitian berupa perencanaan, pelaksanaan, serta peran yang 

dilakukan oleh Madrasah Diniyah Aklakul Karimah Pakisaji Kabupaten Malang 

dalam menunjang kualitas keagamaan siswa  

Bab V,  merupakan penutup , meliputi kesimpulan dan saran-saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


