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  BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Dampak dari peradaban modern yang ditandai dengan adanya 

kemajuan dibidang teknologi dan pengetahuan saat ini berakibat pada 

degradasi moral terutama bagi peserta didik. Dikatakan demikian, karena  

kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa hal positif tetapi juga hal 

negatif yang dapat menjadikan teknologi tersebut sebagai way of  life, 

seperti yang terjadi akhir-akhir ini di lembaga pendidikan sering didapati 

kenakalan peserta didik terutama kalangan remaja diantaranya seperti, 

peserta didik tidak memiliki attitude terhadap guru, tawuran antar pelajar, 

menyontek, meminum minuman keras, dan penyimpangan lainnya sehingga 

menjadikan mereka kehilangan norma-norma dalam ajaran Islam serta 

kehilangan peradaban yang tinggi dan agung.  

Fenomena penyimpangan tersebut menjadi suatu problematik dalam  

dunia pendidikan. Padahal dalam rumusan undang-undang pemerintah no. 

55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan disebutkan bahwa  

“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama” 

Kemudian dalam pasal 2 dijelaskan tentang tujuan 

pendidikan agama yaitu “ Pendidikan Agama bertujuan untuk 

berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 
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menyerasikan penguasaannya dengan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni”.1 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan 

terutama pendidikan agama belum mampu mencetak peserta didik yang 

sesuai dengan rumusan dalam UU pemerintah. Sehingga diperlukan solusi 

untuk keluar dari jebakan peradaban modern ini, salah satunya dengan 

mengadakan pembinaan keagamaan Islam di lembaga pendidikan.  

Pembinaan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam dunia 

pendidikan baik itu pendidikan dalam keluarga, sekolah ataupun 

masyarakat. Keagamaan Islam merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan agama.  

Pembinaan keagamaan di lembaga pendidikan sekolah menjadi 

bagian penting, apalagi pendidikan agama merupakan bagian dari 

pendidikan nasional. Sehingga sekolah harus bisa mengembangkan antara 

hard skill dan soft skill peserta didik. Melalui adanya pembinaan keagamaan 

ini dapat memberikan dampak tersendiri bagi peserta didik ketika 

menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terutama 

sebagai penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan modernisasi ke 

depan diperlukan peserta didik yang memiliki tingkat keagamaan yang 

tinggi agar mampu mengambil dampak positif dan negatifnya.  

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk 

pendidikan formal yang berfungsi untuk mengembangkan keahlian peserta 

                                                             
1 Peraturan Pemerintah No. 55. Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

dan Tujuan Pendidikan Agama, Pasal 1 dan 2.  
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didik pada bidang-bidang yang sesuai untuk memasuki  lapangan kerja serta 

memiliki sikap profesional2.  Berbagai bidang keahlian yang terdapat di 

SMK diorientasikan untuk menunjang peserta didik yang cakap, terampil 

dan profesional dalam bidangnya sehingga dapat mengabdi pada 

masyarakat. 

Biasanya, SMK hanya memfokuskan pembelajaran dan pelatihan 

dibidang keahlian saja, sedangkan pembelajaran umum lainnya hanya 

sebatas pelengkap kurikulum. Terkadang proses keagamaan di SMK sangat 

sedikit sehingga apabila peserta didik yang sebelumnya berasal dari MTs 

maka masih bisa memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih, sedangkan 

jika sebelumnya berasal dari SMP kemungkinan besar pengetahuan 

agamanya cukup dan tidak ada penambahan lebih ketika di SMK. Hal ini 

menjadikan pembinaan keagamaan Islam di SMK sangat dibutuhkan 

sebagai bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan 

akhirat.  

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Malang merupakan salah satu 

sekolah kejuruan yang memiliki 8 jurusan yang bergerak dibidang teknologi 

dan non teknologi dan termasuk sekolah kejuruan yang berprestasi dan 

unggul. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 juga merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan pembinaan keagamaan. Hal ini berbeda dari 

pandangan masyarakat, bahwasanya pada umumnya sekolah umum 

                                                             
2 Peraturan Pemerintah No. 29. Tahun 1990, Tentang pendidikan Menengah, Pasal 1 dan 

3.  
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terutama sekolah kejuruan (SMK) ditandai dengan minimnya pengetahuan 

keagamaan karena fokus SMK adalah pada bidang keahlian. Namun, 

SMKN 5 yang merupakan sekolah negeri, kejuruan dan full day school 

termasuk sekolah kejuruan yang peduli dan mampu menerapkan pembinaan 

keagamaan  bagi peserta didiknya.  

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, didapati 

bahwa SMKN 5 Malang ini memiliki program-program keagamaan untuk 

membina keagamaan peserta didik yang tergambar dalam kegiatan 

keagamaan sekolah.  Kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya diberikan 

saat pembelajaran di kelas saja, tetapi juga diberikan di luar jam pelajaran,  

serta sekolah selalu melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatannya yang 

rutin dilaksanakan. Sehingga dengan adanya kegiatan keagamaan tersebut 

peserta didik akan mampu memiliki kemampuan secara kognitif, afektif dan 

psikomotorik.   

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Pembinaan Keagamaan Islam Pada Siswa Di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 5 Malang”. Diharapkan dari penelitian ini, 

peneliti dapat mengetahui lebih dalam terkait pembinaan keagamaan Islam  

di SMKN 5 Malang.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  
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1. Apa saja program pembinaan keagamaan Islam pada siswa di SMKN 5 

Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan keagamaan Islam pada 

siswa di SMKN 5 Malang? 

3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan 

keagamaan Islam pada siswa di SMKN 5 Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi program-program pembinaan keagamaan Islam pada 

siswa yang ada di SMKN 5 Malang 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan Islam 

pada siswa yang ada di SMKN 5 Malang 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan 

keagamaan Islam pada siswa di SMKN 5 Malang 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :  

1. Lembaga pendidikan sekolah  

a. Sebagai tembahan pengetahuan tentang pentingnya pembinaan 

keagamaan di sekolah  

b. Sebagai evaluasi terkait pembinaan keagamaan di sekolah  

2. Peneliti  

Sebagai tambahan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang 

pentingnya pembinaan keagamaan di lembaga pendidikan sekolah. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari berbagai 

macam penafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu peneliti perlu 

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal. Berikut 

ini batasan istilah tersebut :  

1. Pembinaan Keagamaan Islam 

Kata pembinaan dalam KBBI adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik.3  

Kata pembinaan dalam penelitian ini adalah proses dan cara yang 

dilakukan SMKN 5 Malang untuk memperoleh hasil yang lebih baik  

Keagamaan berasal dari kata agama yang menurut KBBI berarti ajaran 

yang mengatur tentang kepercayaan kepada Tuhan dan mengatur 

hubungan antara manusia dan lingkungannya. Islam menurut KBBI 

adalah agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui wahyu 

Allah.4 Jadi, keagamaan Islam merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan agama Islam. Kata keagamaan Islam dalam 

penelitian ini adalah program-program keagamaan Islam yang ada di 

SMKN 5 Malang.  

                                                             
3 https://kbbi.web.id/bina, diakses pada tanggal 22 Januari, 2019, Pukul 8:45. 
4 https://kbbi.web.id/bina, diakses pada tanggal 25 April, 2019, Pukul 15:45. 

https://kbbi.web.id/bina
https://kbbi.web.id/bina
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Jadi, pembinaan keagamaan Islam dalam penelitian ini adalah suatu 

proses, cara dan pelaksanaan yang dilakukan oleh SMKN 5 Malang 

melalui kegiatan keagamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik . 

2. Siswa  

Siswa atau peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada 

jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.5 

Adapun yang dimaksud siswa dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

yang melaksanakan pendidikan pada jenjang SMK Negeri 5 Malang 

yaitu kelas X dan XI. 

3. SMK Negeri 5 Malang  

Sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 5 Malang merupakan salah 

satu sekolah kejuruan daerah Malang yang berlokasi di Jl. Ikan Piranha 

Atas, Kec. Lowokwaru. SMKN 5 Malang memiliki 8 bidang keahlian 

diantaranya yaitu, jurusan kriya keramik, kriya tekstil, kriya kayu, 

busana butik, RPL, animasi, multimedia, dan teknik komputer dan 

jaringan.6  

 

 

                                                             
5 https://www.academia.edu/9146447/pengertian_peserta_didik, diakses pada tanggal 14 

Februari 2019, pukul 4:48. 
6 http://www.smkn5malang.sch.id/, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, pada pukul 

4:57. 

https://www.academia.edu/9146447/pengertian_peserta_didik
http://www.smkn5malang.sch.id/
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu 

pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil pembahasan dan 

penutup. Berikut uraian sistematika dari masing-masing bab: 

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

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang terdiri dari sub bab 

yaitu pembinaan keagaman Islam, model pembinaan keagamaan Islam, 

metode pembinaan keagamaan Islam, materi pembinaan keagamaan Islam, 

perkembangan keagamaan masa remaja. 

Bab III berisi metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa 

data. 

Bab IV berisi paparan hasil pembahasan yang bersifat empiris  

Bab V berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. 

 


