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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang  berasaskan Pancasila sebagai dasar 

negaranya, bukan negara sekuler sehingga tidak ada pemisahan yang mutlak antara 

negara dan agama, bukan juga negara agama sehingga agama tidak disubordinasikan 

di bawah suatu agama, dan tidak ada agama negara di Indonesia ( Sopater, 2006). 

Kendatipun Indonesia bukan negara agama, namun Indonesia begitu memperhatikan 

agama. Bahkan Sila pertama dalam Pancasila yang merupakan dasar negara berbunyi 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dalam prinsipnya menegaskan bahwa bangsa 

Indonsia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Karena itu, 

setiap orang dapat menyembah Tuhan-Nya sesuai dengan kepercayaan dan 

keyakinannya masing-masing. 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sesuai dengan yang diatur dalam 

Undang-Undang (Munirah, 2015). Hal ini di wujudkan  dalam sebuah undang-undang 

tentang pendidikan, proses transformasi pengetahuan, nilai, dan moral dari pendidik 

kepada peserta didik. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat (1) 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mencapai  

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk mendapatkan kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 



2 

 

Pendidikan memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kemajuan suatu 

bangsa dan merupakan sarana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi 

sekaligus sarana dalam membangun watak bangsa (character building). Masyarakat 

yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara 

bertahap akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang kemudian 

merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia 

global (Mulyasa, 2007). 

Pada Era modern saat ini merupakan tantangan hidup yang berat. Munculnya  

budaya modernisasi yang datang dari luar tidak serta merta membawa nilai positif 

bagi kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi segala peluang buruk akibat 

masuknya budaya baru (asing), maka diperlukan suatu filter untuk menyaring budaya 

tersebut. Dalam hal ini agama perlu diketahui, dipahami dan diamalkan khususnya 

bagi anak-anak remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia agar dapat menjadi 

dasar kepribadian  dan manusia yang seutuhnya. Agama juga mengatur hubungan, 

hubungan  dengan keserasian, keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat untuk mancapai 

kemajuan lahiriah, dan kesejahteraan rohani. Maka, agama merupakan landasan nilai 

dan penentu perkembangan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, agama harus 

dipahami dan di praktikan  dengan benar  untuk menciptakan kesatuan bangsa. 

Pendidikan Islam juga memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri sesuai 

dengan visi dan misinya. Visi pendidikan agama Islam adalah ”Terwujudnya agama 

dan terbentuknya keberagamaan peserta didik yang seutuhnya (Kaffah)”. Di sisi lain, 

misi pendidikan agama Islam adalah mendidik peserta didik dengan keyakinan yang 
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sah dan berkelanjutan dalam beribadah kepada Allah SWT, membekali mereka 

dengan etika kerja yang islami dan membentuk karakter dengan akhlak yang baik, 

dan menumbuhkan suasana religius di sekolah yang islami, dilandasi toleransi dan 

kedamaian yang sejati (Khadijah, 2018). 

Pendidikan agama Islam di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Undang-

undang Nomor 02 tahun 1998 tentang system Pendidikan nasional. Dengan kata lain, 

isi kurikulum Pendidikan untuk setiap jenis, jalur dan jenjang harus mencakup antara 

lain pendidkan agama. Dalam undang-undang ini memperkuat status pendidikan 

agama Islam sebagai sub system dari sistem pendidikan Nasional. Pendidikan agama 

Islam merupakan bagian integral dari pendidikan Nasional. Sehingga pendidikan 

agama Islam tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Nasional Indonesia (Azra, 1999). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini (2021) hal ini menunjukan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara pemahaman agama dan perilaku keagamaan remaja. 

Selain itu ditunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

pendidikan agama islam terhadap pembentukan karakter (Mustika, 2019). 

Padahal, apa yang terjadi pada siswa di sekolah menunjukan situasi yang 

bertolak belakang. Islam adalah agama utama yang dianut oleh siswa Indonesia, 

termasuk di siswa/i SMA Negeri 11 Kendari, ada sebagian siswa yang belum dapat 

memahami pentingnya melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka 

tidak sepenuhnya memenuhi apa yang disyaratkan oleh agama Islam, terutama 

perintah untuk melaksanakan ibadah. 

Sesuai pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terdapat siswa yang 

belum atau kurang memiliki pemahaman dari dalam diri untuk melaksanakan ibadah. 
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Banyak siswa yang telah mengampuh pendidikan agama Islam namun ada beberapa 

belum dapat mengembangkan perilaku taat untuk menjalankan kewajiban ibadahnya. 

Misalnya, sampai harus disuruh-suruh melaksanakan shalat ketika sudah waktunya 

tiba, hingga bersembunyi di tempat yang sepi untuk menghindari pelaksanaan ibadah 

shalat. Di awal bulan puasa, seringkali  masih banyak siswa yang merokok, makan 

dan minum di warung sekitar sekolah. 

Mengapa  hal tersebut terjadi pada para siswa? Semua siswa sudah diajarkan 

mengenai pentingnya beribadah. Apakah di sebabkan kurangnya pemahaman 

mengenai pendidikan agama? atau salah paham tentang Pendidikan agama? atau 

karena dorongan keinginan untuk taat?. Penulis berasumsi bahwa semua ini bisa saja 

benar,  dan kurangnya pemahaman tentang agama dan perilaku beribadah yang keliru 

bisa jadi alasannya, jelas bahwa banyak siswa yang menganggap ibadah hanyalah 

tentang formalitas ritual keagamaan saja, dan bukan kebutuhan mendasar untuk 

menghamba kepada Tuhan-Nya. 

Penulis berpendapat bahwa pemahaman keagamaan memiliki pengaruh 

terhadap perilaku beribadah siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sesuai 

dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahasnya 

dalam skripsi ini “Pengaruh Tingkat Pemahaman Keagamaan Terhadap Perilaku 

Beribadah di SMA Negeri 11 Kendari” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaplikasian pemahaman keagamaan yang diberikan disekolah dalam 

kehidupan sehari-hari siswa SMA Negeri 11 Kendari 

2. Perilaku beribadah siswa SMA Negeri 11 Kendari dalam melaksanakan 

puasa, shalat, membaca al-qur’an,  zakat dan membaca doa 

3. Kesadaran siswa SMA Negeri 11 Kendari tentang pentingnya memahami 

agama 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu ditentukan batasan atau 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini dilaksanakan di siswa SMA Negeri 11 Kendari yang memiliki 

latar belakang beragama Islam. 

2. Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah pengaruh pemahaman 

keagamaan terhadap perilaku beribadah siswa SMA Negeri 11 Kendari . 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Bagaimana tingkat pemahaman keagamaan siswa di SMA Negeri 11 

Kendari? 

1.4.2 Bagaimana Perilaku beribadah siswa di SMA Negeri 11 Kendari? 

1.4.3 Apakah ada pengaruh tingkat pemahaman keagamaan terhadap 

perilaku beribadah siswa di SMA Negeri 11 Kendari? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.5.1 Untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman keagamaan siswa di SMA 

Negeri 11 Kendari.  

1.5.2 Untuk mendeskripsikan tingkat perilaku beribadah siswa di SMA 

Negeri 11 Kendari.  

1.5.3 Untuk mendeskripsikan pengaruh tingkat pemahaman keagamaan 

terhadap perilaku beribadah di SMA Negeri 11   Kendari.  

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat teoritis 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur dan sumber 

informasi di lingkungan program sarjana pendidikan agama Islam dan sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemahaman keagamaan 

terhadap perilaku beribadah. 

Penelitian ini juga digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori yang 

didapatkan dibangku perkuliahan, sehingga peneliti mampu membandingkan antara 



7 

 

teori dengan kenyataan yang ada di lapangan, sekaligus menanggapi suatu kejadian 

dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan terhadap masalah terkait. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memberikan informasi 

khususnya bagi parapenyelenggara pendidikan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman keagamaan siswa. Sedangkan bagi instansi sekolah terkait penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat ataupun memberikan 

kebijakan dalam meningkatkan perilaku beribadah siswa melalui pemahaman 

keagamaan. 

1.7 Definisi Operasional 

Untuk memperjelas atau mempertajam maksud dan tujuan penelitian ini agar 

lebih terfokus maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul 

penelitian, yakni: 

1.7.1 Pemahaman keagamaan yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran yang 

memungkinkan seseorang mampu memahami nilai agama yang dianutnya 

sehingga dapat mempraktikan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan 

bertingkah laku. Seperti, dimensi keyakinan, dimensi prraktik agama, dimensi 

pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dan dimennsi konsekuensi agama. 
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1.7.2 Perilaku beribadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil interaksi 

individu dengan lingkungannya terkait dalam praktek ketaatan pada sang 

pencipta. Seperti, ketaatan shalat lima waktu, ketaatan berpusa, ketaatan 

membaca Al-qur’an, ketaatan berzakat, ketaatan membaca doa.  


