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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pendidikan modern telah memengaruhi peserta didik dari berbagai arah 

danpengaruhnya telah sedemikian rupa merasuki jiwa generasi penerus. 

Menanamkan nilai agama dirancang untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan 

sebagai bentuk untuk menghindarkan siswa dari benturan-benturan budaya-

budaya yang masuk dari luar dan bahaya pergaulan yang semakin bebas. Nilai 

Agama yang dimaksud dalam hal ini berupa nilai-nilai keagamaan  yakni, nilai 

Aqidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang 

penting dalam kehidupan manusia karena apabila seseorang dapat mencintai 

Tuhan-Nya, kehidupannya akan penuh dengan kebaikan. (Aminah, 2017, h. 181-

231). 

Pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari arus 

globalisasi sehingga berbagai upaya perlu dilakukan agar peserta didik kelak 

mampu menghadapi tantangan hidup. Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani 

dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam hal ini 

mengandung pengertian usaha memengaruhi jiwa anak didik melalui proses 

setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu “menanamkan 

nilai Agama sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur 

sesuai ajaran Islam”. Dalam surah An-Nahl ayat 78:  
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Terjemahnya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu (ketika itu) kamu tidak 

mengetahui sesuatupun dan Allah menjadikan bagimu pendengaran dan 

penglihatan serta hati” (Abdurrahman, 2018, h. 64-69). 

Seperti yang diketahui saat ini bahwa generasi saat ini sudah banyak 

mengalami kemerosotan nilai Agama. Oleh sebab itu, penting untuk 

diinternalisasikan kepada anak-anak menanamkan nilai Agama. Upaya guru 

dalam menginternalisasikan nilai Agama pada peserta didik sangat berperan 

besar sebagaimana yang diungkapkan oleh orang tua peserta didik. Nilai Agama 

itu sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama pada anak-anak yang masih 

dalam tahap perkembangan. Dalam hal ini upaya guru dalam menanamkan nilai 

Agama sangat penting dalam mengembangkan nilai Agama pada anak (Aulia 

Laily Rizqina & Bayu Suratman, 2020, h. 19-29). 

Namun masalah mendasar yang muncul dalam menanamkan nilai Agama 

di sekolah adalah hasil pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang kurang 

optimal karena Pendidikan Agama Islam lebih dirasakan sebagai pengajaran 

yang kurang menyentuh aspek sikap perilaku dan pembiasaan. Kurang 

optimalnya Pendidikan Agama Islam sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti terbatasnya waktu dan kultur/budaya sekolah yang dikembangkan. 

Oleh karena itu diperlukan upaya dari guru dalam meningkatkan nilai-

nilai Agama. Berhasil atau tidaknya menanamkan nilai Agama tersebut salah 

satunya dipengaruhi oleh seberapa besar upaya yang dilakukan oleh guru. Hal ini 
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dikarenakan guru memiliki andil yang besar dalam mewujudkan implementasi 

nilai Agama pada diri siswa terlebih guru Pendidikan Agama Islam. Bagi 

seorang guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, aspek Agama 

merupakan aspek yang harus dimiliki yang membedakan dengan guru bidang 

studi lainnya. Guru Pendidikan Agama Islam bukan sekedar menyampaikan 

materi pelajaran, tetapi lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi suri tauladan dan 

sekaligus sebagai pembimbing. 

Berdasarakan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Dirman Adri 

S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab. 

Bombana, bahwa nilai agama pada siswa belum terimplementasi secara 

maximal. Pertama dilihat dari nilai Aqidah, salah satu bentuk nilai dari nilai 

Aqidah adalah nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan dapat ditingkatkan melalui 

mempelajari Al-Qur‟an dengan baik. Sedangkan pada sekolah tersebut, terdapat 

beberapa siswa yang belum mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Sehingga salah satu upaya untuk meningkatkan kemampun membaca Al-Qur‟an 

peseta didik adalah melalui pelaksanaan kegiatan pengajian setiap hari jum‟at 

dan menghafalkan sura-surah pendek. Kedua dilihat dari nilai syariah, salah satu 

bentuk nilai syariah adalah nilai kedisiplinan. Salah satunya dalam ibadah shalat. 

Siswa masih kurang dalam mengetahui dan menghafal bacaan shalat, sehingga 

cara guru untuk mengatasi hal tersebut adalah mengadakan kegiatan prktek 

shalat. Dalam praktek shalat peserta didik ditanamkan nilai kedisiplinan, bahwa 

nilai shalat harus sesuai tuntunan, baik dari syarat, rukun dan yang lainnya. 

Kemudian dalam nilai syariah, salah satu bentuknya adalah nilai kejujuran. 

Seperti dalam ibadah puasa. Melalui ibadah tersebut dapat ditanamkan nilai 
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kejujuran kepada peserta didik, agar ia bis menghindarkan dirinya dari hal-hal 

yang dapat membatalkan puasa, baik dikala ramai maupun saat sendiri. Ketiga 

dilihat dari nilai akhlak yakni nilai sopan santun terhadap guru dan nilai 

kebersihan terhadap lingkungan dan salah satu upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan rasa hormat siswa terhadap gurunya dengan melakukan 

pembiasaan mencium tangan gurunya sebelum dan sesudah belajar dan upaya 

guru yang dilakukan untuk menanamkan nilai kebersihan terhadap lingkungan 

yaitu dengan memberi contoh kepada siswa ketika melihat sampah berserakan, 

guru tidak segan untuk memungutnya dan membuangnya di tempat sampah dan 

memerintahkan kepada siswa agar selalu membuang sampah pada tempatnya. 

Belum maksimalnya nilai-nilai Agama terimplementasi dikarenakan waktu yang 

didapatkan dalam pembelajaran sangat terbatas, selain itu latar belakang peserta 

didik yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi. 

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti sejauhmana “Upaya Guru dalam Menanamkan Nilai 

Agama di SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab.Bombana”. 

 

1.2 FokusPenelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

“Upaya Guru dalam Menanamkan Nilai Agama Pada Siswa di SDN 51 

Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab.Bombana”. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimanakah upaya guru dalam menanamkan nilai agama di SDN 

51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana? 

1.3.2 Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan 

nilai agama di SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. 

Bombana? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.4.1 Untuk mengetahui upaya guru dalam menanamkan nilai agama di 

SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 

menanamkan nilai agama di SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah 

Kab. Bombana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut:  

1.5.1  Manfaat Teoritis 

1. Memberikan gambaran tentang menanamkan nilai agama pada anak-

anak. 

2. Memberikan khasanah keilmuan kepada mahasiswa tentang 

menamkan nilai agama pada anak-anak. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa dapat memberikan wawasan agar selalu mengamalkan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi guru dapat menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan 

nilai agama siswa. 

3. Bagi sekolah untuk bahan evaluasi bagi kepala sekolah dalam upaya 

meningkatkan nilai agama siswa. 

 

1.6  Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1.6.1 Upaya Guru 

Upaya guru yang dmaksudkan dalam penelitian ini adalah adalah 

usaha yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai agama yakni nilai 

Aqidah, nilai syariah dan nilai akhlak sebagai pendidik professional dalam 

mendidik, membimbing serta mengarahkan peserta didik dalam 

mengembangkan nilai agama pesrta didik. 

1.6.2 Menanamkan Nilai Agama 

Nilai Agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai 

Aqidah, nilai syariah dan nilai akhlak. Oleh karena itu, dapat dijelaskan 

bahwa nilai Agama adalah nilai Aqidah yang mengajarkan manusia untuk 

percaya adanya Allah salah satu contohnya seperti belajar mengaji atau 

melakukan pengajian. Nilai syariah  yang mengajarkan manusia untuk 

melakukan kewajiban sebagai umat muslim yakni melaksanakan shalat. Dan 

nilai akhlak yang mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma dan adab seperti menghormati guru dan 
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melestarikan lingkungan. Sedangkan menanamkan nilai agama menurut 

peneliti adalah bagaimana usaha/cara seorang guru dalam menanamkan nilai 

agama yakni nilai Aqidah, nilai syariah dan nilai akhlak pada peserta 

didiknya yang dilandasi oleh pemahaman terhadap kepercayaan kepada 

Allah SWT. 

 

 

 


