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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu yang penting bagi manusia dalam kehidupan ini,

merupakan suatu kebutuhan yang harus dipemuhi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Adanya pendidikan akan membantu menciptakan kualitas sumber daya

manusia yang baik dan unggul.

Pendidikan identik dengan kegiatan belajar mengajar dan segala aspek yang

mempegaruhinya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, proses pembelajaran harus

dilakukan secara optimal, sehingga peserta didik dapat meraih prestasi belajar yang

lebih baik. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalm Undang-Undang Republik

Indonesia No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.1 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari

pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan pada peserta didik agar

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, serta mampu memberi bekal yang

1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Tentang System Pendidikan Nasional.
Bandung: Citra Umbara, 2009, h. 64
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diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota

masyarakat.

Pendidikan agama juga sama dengan pendidikan umum, yakni memiliki

tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan dari pendidikan agama adalah untuk

memumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan

pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik. Pendidikan agama harus

senang tiasa diperhatikan, karena merupakan pembinaan terhadap pondasi dari moral

bangsa. Hal ini dapt dibuktikan, bahwa ketentraman serta keamanan tidak hanya

dipengaruhi dengan ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga didasarkan atas ikatan

moral serta perilaku keagamaan dalam masyarakat. Pendidikan agama mulai

ditanankan kepada anak sejak dini. Pendidikan tersebut di ajarkan dalam lingkungan

keluarga dan sekolah.

Pendidikan agama di lingkugan keluarga merupakan pendidikan yang

pertama dan utama yang dialami oleh anak. Orang tua menjadi pendidik pertama dan

utama bagi pendidikan anak terutama dalam penanaman keimanan, dan keimanan

tersebut sangat diperhatikan oleh anak sebagai landasan bagi akhlak mulia.2

Pendidikan yang anak dapatkan dari lingkungan keluarga merupakan modal untuk

memperoleh pendidikan selanjutnya.

2 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Bandung: Remaja Rosdakarya,1996,
hal. 8
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Disamping lingkungan keluarga, sekolah juga memiliki peranan penting

dalam pemanaman pendidikan agama anak. Sekolah mampu mempengaruhi

pertumbuhan agama, ahlak dan aspek lainya dari anak melalui proses pembelajaran

di dalam kelas, dan bimbingan di luar kelas. Sekolah juga berfungsi memberikan

kemampuan kepada anak agar mampu membudidayakan nilai-nilai agama dalam

kehidupannya. Faktanya, masih ada perilaku yang menunjukan pendidikan agama

islam belum berhasil dalam mendidik, peserta didik dalam upaya membangun etika

dan moral anak. Beberapa contoh belum berhasilnya penanaman pendidikan agama

di sekolah adalah maraknya kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik.melakukan

tindakan-tindakan atau perilaku yang seharusnya tidak dilakukan, di antara mereka

ada yang sudah berani memalak temannya, memukul temannya, mencuri. Contoh

lain tentang kenakalan peretra didik yang saat ini sedang merajalela adalah merokok.

Pendidikan dalam Islam dipahami sebagai sebuah proses transformasi dan

Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam terhadap peserta didik, melalui proses

pengembangan fitrah, agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya.

Dengan demikian fungsi pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pewarisan

nilai-nilai budaya islam untuk mengembangkan potensi manusia, dan sekaligus

proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai hasil interaksi potensi dengan

lingkungan dan konteks zamannya. Kunci keberhasilan umat Islam agar mampu

menangkap ruh ajaran Islam dan selalu konteks dengan kehidupan tiada lain adalah

melalui proses pendidikan.
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Dengan kata lain, tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat menjalankan

fungsi kemanusiaannya secara baik dan sempurna. Tanpa pendidikan memang

manusia tetap hidup, tetapi hidupnya menjadi tidak ada artinya bagi lingkungan

sekitarnya, karena tidak memberikan nilai tambah atau manfaat bagi lingkungannya.

Merebaknya isu-isu moral di kalangan remaja seperti penggunaan narkotika

dan obat-obat terlarang (narkoba), tawuran pelajar, pornografi dan sebagainya, sudah

menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu

persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada

tindakan kriminal. Kondisi tersebut sangat memperhatikan masyarakat khususnya

para orang tua dan guru, sebab pelaku beserta korbannya kaum remaja, terutama

pelajar. Ternyata, terlepasnya ilmu dan teknologi dari ikatan-ikatan spiritual

keagamaan menyebabkan kerusakan di dunia semakin parah. Kemajuan iptek yang

tidak didasarkan pada moral- spiritual agama akan semakin menyesatkan manusia.

Kerusakan yang terjadi tidak hanya pada kualitas manusianya tapi terjadi juga pada

kualitas lingkungan hidupnya. Dengan demikian perlu adanya penerapan atau

pembiasaan budaya beragama (Religious Culture) yang dilaksanakan di sekolah-

sekolah supaya peserta didik mempunyai kepribadian yang baik.

Fakta yang di hadapi peneliti bahwa kepala sekolah di SMPN 2 Abuki

adalah kepala sekolah non muslim, dilihat dari kepemimpinannya sungguh loyal

sehingga dalam menerapkan nilai-nilai religious culture terlaksana dengan baik,

walaupun kepala sekolahnya non muslim tidak menbeda-bedakan antara yang
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muslim, hindu dan Kristen untuk beraktifitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai

religious culture yang ada di sekolah

Peneliti temukan dilapangan menunjukan bahwa di SMPN 2 Abuki, bahwa

pendidikan agama islam saja yang di pelajari tepapi ada waktu tertemtu semua

agama baik muslim, hindu dan kristen, ada mata pelajaran gabugan yang disebut

pendidikan religiousitas. Pendidikan religiousitas perupakan mata pelajaran seperti

agama, akan tetapi tidak satu agama saja yang dipelajari, melainkan membelajaran

gambaran umum dari semua agama yang ada di lingkungan sekolah. semua siswa

dari berbagai latar belakang agama yang berbeda dalam satu ruangan auditorium

sekolah untuk mendapatkan materi pendidikan religiousitas. Hal ini dimaksudkan

agar setiap siswa mengetahui serta memahami gambaran kehidupak keagamaan

antar umat beragama yang berada sehingga diharapkan peserta didik akan mampu

bersikap bijak dan toleran dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, ini

yang menjadi inti dari pendidikan religiousitas untuk mengetahui nilai-nilai

beragama.

Salah satu hambatan atau kendala yang dirasakan khususnya oleh pendidik

ialah jam pelajaran pendidikan agama islam yang hanya dua jam saja dalam setiap

minggunya. Hal ini menyebabkan frekuensi pertemuan guru untuk memberikan

pendidikan, arahan, bimbingan kepada anak didik begitu kecil. sedangkn kondisi

lingkungan yang semakin besar pengaruhnya dari perkembangan teknologi dan

informasi yang mampu mengikis nilai–nilai positif yang telah tertanam pada diri
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peserta didik. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus bagi seluruh

komponen sekolah khususnya guru pendidikan agama islam. sehingga diperlukan

upaya khusus untuk penanaman nilai-nilai positif tentang kebudayaan agama secara

kuat menamcap pada diri peserta didik. Sehingga peserta didik menpunyai tameng

dalam menghadapi perkembangan teknologi dan imformasi serta mampu menyeleksi

kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang negatif. Oleh

karena itu, perlu adanya suatu budaya beragama (religious culture) yang dilakukan

melalui proses pembelajaran di SMPN 2 Abuki, dengan pembiasaan-pembiasaan

hidup disiplin, rapi, bersikap ramah, sopan santun, rendah hati, mengucapkan salam

ketika bertemu sesama, saling menghargai, tolong menolong, cinta terhadap

lingkungan, dll

Budaya-budaya agama yang telah disebutkan diatas juga telah diterapkan di

sekolah SMPN 2 Abuki yang merupakan sekolah menengah pertama di Abuki yang

telah menerapkan hal-hal tersebut untuk membentuk pribadi peserta didik yang

mempunyai akhlakul karimah sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam itu

sendiri.

Melalui deskripsi yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik mengkaji

lebih lanjut dalam sebuah penulisan yang berjudul mengembangkan religious culture

di SMPN 2 Abuki.

B. Fokus Masalah

Permasalah tersebut di atas selanjutnyan penulis batasi ruang lingkupnhya

untuk menghindari  perluasan penelitian yang berlebihan adalah:
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Implementasi religious culture di SMPN 2 Abuki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat

dikemukakan di sini adalah.

Bagaimana implementasi religious culture di SMPN 2 Abuki?

D. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan,

yaitu untuk mendiskripsikan religious culture di SMPN 2 Abuki.

Untuk mengetahui implementasi religious culture di SMPN 2 Abuki.

E. Manfaat Penelitian

a. Segi teoritik dan akademik

1. Dapat memperkaya wawasan dan pengembangan pengetahuan Penulis

2. Dapat menjadikan saran bagi guru khususnya, agar dapat

mempertahankan dan juga meningkatkan proses pembelajaran.

b. Segi praktis

1. Sebagai masukan terhadap pengembangan khasanah keilmuan dalam

bidang Pendidikan Islam

2. Sebagai sumbangsih dan kontribusi nyata dalam memecahkan berbagai

masalah pendidikan dan memberikan sumbangan pemikiran terkait

dengan penerapan budaya agama (religious culture) dalam membentuk

kepribadian muslim di sekolah.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan presepsi dalam memaknai maksud penelitian

ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yang sesuai dengan

judul pemelitian ini, yaitu sebagai beriku :

1. religious culture adalah suasana yang memungkinkan setiap anggota

keluarnga beribadah, kontak dengan tuhan dangan cara-cara yang telah

ditetapkan agama, dengan suasana tenang, bersih, hikmah. Sarananya

adalah selera religious, selera etis, estetis, kebersihan, itikat religious dan

ketenangan.


