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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, sebagaimana dirumuskan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 

Berdasarkan UU sisdiknas di atas, salah satu cirri manusia berkualitas 

adalah mereka yang tangguh iman dan takwanya serta memiliki akhlak yang 

mulia.Dengan demikian, salah satu ciri kompetensi keluaran pendidikan kita 

adalah ketangguhan dalam iman dan takwa serta memiliki akhlak mulia. 



 

 
 

Dalam hal ini, pendidikan agama mempunyai peran yang sangat penting 

dalam peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.Hal itu disebabkan karena 

dalam struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pendidikan agama 

merupakan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Di sisi lain, 

pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam menemui banyak tantangan 

dan kritik. Tantangan yang dihadapi dalam Pendidikan Agama Islam sebagai 

sebuah mata pelajaran adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan 

agama Islam.Pengajaran agama Islam bukan hanya mengajarkan pengetahuan 

tentang agama, tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik agar memiliki 

kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia.Dengan demikian, materi pendidikan 

agama meliputi pengetahuan tentang agama dan bagaimana membentuk 

kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat.Sedangkan 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu dengan akhlak yang 

mulia dimanapun mereka berada dan dalam aktivitas apapun. 

Pembinaan aktifitas keberagamaan  idealnya dilakukan secara sinergis, 

baik oleh guru, perangkat sekolah, masyarakat dan dengan keterlibatan aktif  para 

siswa. Adanya partisipasi guru-guru yang lain, komite dan lingkungan merupakan 

bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan aktivitas keberagamaan. Partisipasi 

aktif peserta didik juga menjadi bagian penting  pembinaan karena pembinaan 

yang hanya sekedar formalitas tidak akan  memberikan perubahan besar terhadap 

perilaku siswa. Pembinaan aktivitas  keberagamaan seyogyanya mencakup 

berbagai dimensi keberagamaan, baik pengetahuan, ideologi, sikap dan ritual, 

serta komitmen.  



 

 
 

Kegiatan keberagamaan merupakan manifestasi dari potensi peserta didik  

untuk menyalurkan energi yang bermanfaat dalam bentuk aktivitas yang  

membawa pada peningkatan kualitas diri. Hal ini sangat berguna bagi peserta  

didik untuk menjalani hidup dan kehidupannya di masa mendatang. Aktivitas 

keberagamaan tidak hanya menjadi sarana untuk menghafal tanpa dipikir saja, 

melainkan menyentuh berbagai aspek dalam diri peserta didik yang  dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh para guru pembimbingnya 

masing-masing. 

Kenyataan secara umum pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan di  

sekolah yang bernuansa keagamaan, ternyata anak tidak mau membiasakan atau 

melaksanakan sholat wajib di rumah.  Idealnya mempunyai iman yang kuat, 

menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan berperilaku akhlaqul  karimah. 

Guru-guru turut dalam pembinaan keberagaman serta komite sekolah turut  serta 

dalam pembinaannya. 

Ada fenomenal faktual yang cukup menarik ketika peneliti mengadakan 

observasi dan interview awal di Sekolah Dasar Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi.Hal ini dikarenakan jarang peneliti jumpai 

sebelumnya pada sekolah-sekolah lain di wilayah kecamatan Wangi-Wangi. SD 

Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi termasuk kategori sekolah dasar yang 

dapat dikatakan mampu membawa  daya tarik bagi masyarakat sekitar. Hal ini 

dikarenakan sekolah ini mempunyai berbagai kegiatan keberagamaan yang 

berkualitas yang teratur  dengan baik  yang dimotori oleh guru agama dan dibantu 

oleh guru-guru kelas yang mendapatkan dukungan dari Kepala Sekolah.Dengan 



 

 
 

demikian, kelancaran aktivitas keberagamaan siswa berawal dari kesadaran guru 

PAI dan guru kelas untuk membiasakan anak-anak berperilaku sesuai ajaran 

agama Islam. 

Kegiatan keberagamaan siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Waha 

Kecamatan Wangi-Wangi tidak hanya sekedar sebagai kegiatan tambahan saja, 

tetapi mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain dan membawa corak 

khas bagi sekolah sehingga mampu membawa nama baik sekolah. Kualitas 

kegiatan keberagamaan ini  tercermin dalam 3S (Senyum, Sapa, Salam), 

menghafal niat Sholat wajib dan bacaan gerakan-garakan sholat,  kegiatan infak 

jumat,dan kegiatan pengajian. Peneliti sementara berkesimpulan bahwa kegiatan 

keberagamaan ini mampu berkompetisi dikarenakan kualitas pembinaan dari guru 

PAI dengan dukungan dari kepala sekolah dan para guru yang  semakin baik. 

Kegiatan keberagamaan ini ternyata mampu membawa situasi dan kondisi 

pembelajaran PAI khususnya dan sekolah pada umumnya menjadi  semakin baik. 

Proses eksplorasi pengetahuan dan keterampilan dengan cara memberi kebebasan 

kepada peserta didik untuk mengungkapkannya dalam  kegiatan keberagamaan 

membuat mereka mampu untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat yang 

dimilikinya sedini mungkin. 

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengungkap 

strategipembinaan aktifitas keberagamaan di  Sekolah Dasar Negeri 1 Waha 

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Fokus penelitian ini adalah 

pembinaan berbagai dimensi keberagamaan siswa melalui aktivitas-akitivitas di 

sekolah, baik yang dilakukan oleh guru secara mandiri maupun oleh guru dengan 



 

 
 

dukungan pihak sekolah atau masyarakat.Untuk itulah, penelitian ini mengambil 

tema “Pembinaan Kegiatan Pengajian di Sekolah Dasar Negeri 1 Waha 

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembinaan kegiatankeagamaan siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 

Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi? 

2. Apa saja faktor-faktor  penghambat pembinaankegiatan keagamaan siswa di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten 

Wakatobi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, 

serta berupaya semaksimal mungkin untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan tentang pembinaan kegiatankeagamaan siswa di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi 

2. Untuk menganalisisfaktor-faktor penghambat pola pembinaan kegiatan 

keagamaan siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi 

Kabupaten Wakatobi dan solusinya  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 



 

 
 

Dengan adanya penelitian  ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pemerhati di bidang pendidikan untuk dapat melakukan 

penelitian  keagamaan di sekolah dasar  yang lebih mendalam tentang 

pembinaan keagamaan siswa di sekolah, khususnya di sekolah dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan rujukan bagi guru, khususnya guru agama serta kepala 

sekolah dalam membina keberagamaan aktivitas siswa di sekolah. 

b. Sebagai masukan yang konstruktif bagi pengembangan kegiatan 

pembinaan keberagamaan siswa dan untuk mengetahui 

keadaankeberagamaan siswa sehingga dapat merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang bersifat pembinaan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan dalam 

mengambil keputusan tentang kebijakan pembinaan siswa, khususnya 

kegiatan pembinaan keagamaan siswa di sekolah. 

 

E. Definisi Operasional Pola pembinaan Keagamaan 

Definisi operasional suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman atau kekurangjelasan dalam memahami makna dan judul 

tersebut, maka dipandang perlu bagi penulis untuk memberikan definisi 

operasional pembinaan keagamaan.Pada skripsi ini penulis mengangkat judul 

“pembinaan kegiatan keagamaan” yang berarti usaha untuk memberi pengarahan 

dan bimbingan dalam suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dilakukan secara 

terus menerus.Pada pengarahan dan bimbingan tersebut dimaksudkan agar siswa 



 

 
 

di Sekolah Dasar Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi 

mendapatkan pemahaman tentang keagamaan dan sosial yang lebih baik. 

  


