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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Manusia mulai sejak lahir sangat membutuhkan pendidikan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pendidikan juga menjadi 

upaya memanusiakan manusia, karena manusia yang baru lahir ke dunia tidak 

berdaya, tidak dilengkapi insting yang sempurna. Dengan demikian, manusia 

sebagai makhluk harus dan perlu dididik dan mendidik, manusia juga sebagai 

makhluk yang bisa dididik dan mendidik (Waini Rasyidin; dkk, 2013).  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 Pasal 1, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara” (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003).  
 

Untuk itu, guna mewujudkan pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan 

yang mampu mengembangkan kemampuan, membentuk karakter dan 

peradaban bangsa (Khori, Mei 2016, hlm. 76), perlu dikembangkan pendidikan 

dengan menerapkan nilai-nilai ke-Islaman melalui manajemen pendidikan 

Islam 

Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu 

(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003). Definisi 

pendidikan tersebut menggambarkan pengertian pendidikan secara ideal. Di 

mana melalui pendidikan, potensi manusia—dalam hal ini sebagai peserta 

didik—dapat berkembang secara optimal, baik dalam segi kognitif, afektif,  
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maupun psikomotor. Oleh karenanya, pendidikan harus mampu menjangkau 

semua kalangan. Sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 

pertama yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan.” 

Adapun dalam Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan, yaitu: 

“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 pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab” (Sagala, 2012, hlm. 7). 

 

Potensi yang dimaksud dari tujuan di atas adalah sebagaimana firman 

Allah Swt. dalam Alqur’an Surat al-Mulk/67: 23 yang berbunyi: 

                            

 

Artinya: “Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit 
kamu bersyukur.” (QS. al-Mulk/67: 23)1. 

 
Firman Allah tersebut menjelaskan bahwasannya potensi manusia yang 

terdiri dari pendengaran, penglihatan dan hati perlu dikembangkan. Salah satu 

upaya dalam mengembangkan ketiga potensi tersebut yaitu melalui pendidikan. 

Berkenaan dengan pendidikan dikemukakan Dr. Zakiah Daradjat dkk, (2016, 

hlm. 34) antara lain sebagai berikut:  

“Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam 
lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat, dan pemerintah.”  

 

                                                                 
1
 Seluruh teks ayat Alqur’an dan terjemahnya dalam skripsi ini dikutip dari software Alqur’an in 

word dan divalidasi oleh peneliti dengan Al-Qur’an dan Terjemahannya yang diterjemahkan oleh 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alqur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Al-

Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia penerbit Syamil Quran, Bandung. Kemudian ini 

ditulis dengan singkatan QS. Yang artinya Qur’an Surat dan dilanjutkan dengan nomor serta ayat 

ditulis seperti contoh ini: QS. al-Mulk/67: 23. 
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pendidikan secara umum 

dilaksanakan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Di 

Indonesia sekolah menjadi lembaga pendidikan formal yang terdiri dari 

beberapa jenjang, dimulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

(Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas), dan Perguruan 

Tinggi. Dengan adanya pendidikan di sekolah-sekolah diharapkan mampu 

menciptakan hasil belajar yang optimal, guna mencapai tujuan pendidikan. 

Tidak heran jika sistem pendidikan di Indonesia banyak mengambil kebijakan 

melalui penetapan kurikulum. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan 

kurikulum sejatinya sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam 

sejarah tercatat sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah 

mengalami perubahan, dimulai dari 1) Kurikulum Rencana Pelajaran (1947-

1968), 2) Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994), 3) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP (2004/ 2006), dan 4) Kurikulum 

2013 (Fitriya, 2014). 

Semua kurikulum yang ditetapkan bertujuan sama, yakni supaya bisa 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun, hingga saat ini melalui 

penetapan Kurikulum 2013, yang idealnya dapat menjadikan siswa menjadi 

masyarakat yang peduli, toleran, dan memiliki intelektual tinggi, ternyata di 

lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan. Permasalahan 

mencolok yang belakangan ini terjadi di dunia pendidikan antara lain 

rendahnya moralitas siswa. Masalah moralitas siswa dan remaja dewasa ini 

menurut Syahidin (2009, hlm. 3) sudah menjadi problema umum yang belum 

ditemukan solusinya. Di Indonesia, kenakalan remaja saat ini sudah sangat 

memprihatinkan. Bahkan di lingkungan pendidikan yang statusnya sebagai 

pelajar tindakannya sudah mulai menyimpang dari peraturan, mulai dari 

meniru gaya gaul yang belum tentu benar, keras kepala, tidak patuh terhadap 

orang tua dan guru, membolos sekolah, tidak mau belajar, suka berkelahi, 

kurang sopan, cara berpakaian yang tidak benar, merokok, minum-minuman 

keras, pornografi, bahkan sudah sampai terlibat narkoba, seks bebas dan hamil 

di luar nikah (Mahmudin, 2012). Padahal pelajar adalah bagian dari 

masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan sumber potensial dari suatu 
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negara, mereka turut bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan 

yang sedang berlangsung. 

Tindakan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Penyebab rusaknya moral 

pelajar saat ini cenderung disebabkan oleh minimnya pendidikan moral serta 

pembentukan mental dan karakter kosong pada para pelajar, dimana para 

pelajar tersebut tidak mempunyai pegangan dalam menjalankan hidup. Tidak 

adanya landasan agama yang kuat serta bimbingan dan kasih sayang dari orang 

tua juga disinyalir sebagai pokok permasalahan ini. Dalam sistem pendidikan 

di negeri kita pendidikan moral hanya 30-40% dari kurikulum yang didapat 

peserta didik di sekolah. Hal ini menurut para ahli dinilai kurang (Tarjudin, 

2015). 

Keluarga memang menjadi rumah pertama dalam membentuk moral 

seorang anak, dalam hal ini sekolah juga merupakan tempat yang harus bisa 

membina moral peserta didik. Terlebih sekolah juga menjadi tempat yang 

dipercaya sebagian besar orang tua dalam menitipkan anaknya. Di sini sekolah 

berikut stakeholder-nya memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam 

menciptakan moral atau akhlaq al-karimah peserta didik, yaitu dalam proses 

pendidikan itu sendiri. Minimnya jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

sekolah juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman tauhid. Sementara 

dalam tujuan pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan 

untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sagala, 

2012, hlm. 7). Apabila Pendidikan Agama Islam yang diberikan masih kurang, 

maka pemahaman tauhid-nya akan longgar, dan dengan longgarnya pegangan 

seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di 

dalam dirinya. Waktu belajar yang relatif singkat juga memberikan peluang 

bagi peserta didik menyia-nyiakan waktunya, baik itu untuk nongkrong selepas 

pulang sekolah, bermain gadget, atau kegiatan-kegiatan lain yang kurang 

bermanfaat. Pada kondisi ini jika peserta didik lemah keimanannya, maka ini 

akan mempermudah mereka berbuat amoral seperti yang telah disebutkan di 

atas. 
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Lantas timbul pertanyaan mengenai solusi yang perlu dilakukan. 

Menurut hemat penulis, dalam sistem pendidikan saat ini perlu adanya 

pembenahan, yakni dalam proses pendidikannya. Proses pendidikan 

merupakan rangkaian usaha membimbing dan mengarahkan potensi manusia, 

berupa kemampuan dasar dan kemandirian belajar sehingga terjadilah 

perubahan di dalam dirinya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial 

serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya di mana ia hidup. Proses 

tersebut senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai ideal Islam yang melahirkan 

norma-norma syariat dan akhlaqul karimah untuk mempersiapkan kehidupan 

dunia dan akhirat yang baik (Susanto, 2009, hlm. 126).  

Sesuai dengan keadaan dewasa ini, sekolah sebagai tempat pendidikan 

dan dapat pula menjadi sumber konflik di antara remaja. Penegakan disiplin, 

ketertiban, kesopanan, kesusilaan, pengawasan diperketat dengan lebih bersifat 

edukatif dan persuasif. Kesamaan pandang dan langkah antara guru dan 

segenap civitas akademika mempengaruhi keberhasilan pembinaan moral 

siswa di sekolah dengan tidak mengesampingkan peran orang tua. Keaktifan 

guru yang mengajar adalah juga merupakan salah satu faktor yang bisa 

mengatasi kenakalan remaja (Mahmudin, 2012). Maka di sini sekolah tidak 

hanya menambahkan jam pelajaran PAI yang lebih lama, tapi dari segi materi, 

metode, dan guru yang mengajar harus berpegang kepada prinsip pendidikan 

Islam. Maka jadilah pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang berdasar Islam, 

artinya pendidikan berlangsung sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 2013, hlm. 

310).  

Sedangkan Karim (2016) menyebutkan pendidikan Islam adalah proses 

mempersiapkan generasi muda (pembentukan individu) untuk menjalankan 

kehidupan (sebagai khalifah) dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif 

dan efisien berdasarkan sumber-sumber Islam berupa Alqur’an, Hadis, dan 

Ijtihad. Mengenai kata khilafah, Allah berfirman dalam Alqur’an Surat 

Fathir/35: 39 berikut, 
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Artinya: ”Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. 
Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa 

dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan 
menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan akan menambah 

kerugian mereka belaka (35)” (QS. Fathir/35: 39). 

Muhaimin (2012, hlm. 22) menjelaskan, kata khalifah berasal dari kata 

khalf (menggantikan, mengganti) atau kata khalaf (orang yang datang 

kemudian) sebagai lawan dari kata salaf (orang yang terdahulu). Tugas 

manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas 

mewujudkan kemakmuran di muka bumi dan mewujudkan keselamatan dan 

kebahagiaan hidup di muka bumi, yaitu dengan cara beriman dan beramal 

sholeh juga bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan dalam 

menegakkan kesabaran. Yang mana tugas-tugas kekhalifahan tersebut 

dikembangkan dalam bentuk tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri (termasuk 

menuntut ilmu pengetahuan), tugas kekhalifahan dalam keluarga, tugas 

kekhalifahan di masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. 

Untuk merealisasikan konsep pendidikan Islam telah dilakukan upaya 

sejak awal abad ke-20 baik oleh perorangan, lembaga, atau organisasi (Sirozi 

& dkk, 2008, hlm. 315). Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Miftahul 

Khoir juga menjadi salah satu bukti upaya perjuangan tersebut. Kini sekolah 

yang sudah berdiri sejak tahun 2002 ini merupakan sekolah yang 

mengintegrasikan pendidikan modern dengan pendidikan agama, di mana yang 

menjadi keunggulan dari SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir yakni dalam 

setiap kegiatan tidak lepas dari aspek keagamaan. Salah satu bentuknya dapat 

dilihat dari adanya pembiasaan membaca al-ma’ṡurat  sebelum dan sesudah 

KBM dilaksanakan, yakni pada pagi hari saat masuk kelas dan pada sore hari 

saat pulang. SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir merupakan sekolah full day 

school di mana pembelajaran berlangsung sejak pukul 07.00-15.40 WIB, 

sehingga dengan durasi waktu tersebut seluruh peserta didik senantiasa 

melakukan sholat dzuhur dan ashar secara berjama’ah. 
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Warna pendidikan yang cukup unik tersebut membuat penulis tertarik 

meneliti lebih jauh tentang rangkaian proses pendidikan di SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir secara lebih mendalam. Terlebih dengan kondisi moral pelajar 

saat ini, dengan sistem pendidikan yang dimiliki SMA Islam Terpadu Miftahul 

Khoir akan sangat membantu meminimalisir krisis moral pelajar saat ini. 

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Membina 

Kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir Dago 

Bandung”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Manajemen 

Pendidikan Islam dalam Membina Kepribadian Islami di SMA Islam Miftahul 

Khoir Dago Bandung” yang akan dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan 

berikut: 

1. Bagaimana manajemen kebijakan program pendidikan Islam dalam 

membina kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 

2. Bagaimana manajemen pendidik dalam pendidikan Islam dalam membina 

kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 

3. Bagaimana manajemen kurikulum dan perencanaan pembelajaran 

pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di SMA Islam 

Terpadu Miftahul Khoir? 

4. Bagaimana manajemen pembelajaran pendidikan Islam dalam membina 

kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 

5. Bagaimana manajemen sarana prasarana pendidikan Islam dalam membina 

kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 

6. Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan Islam dalam membina 

kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 

7. Bagaimana manajemen sistem penilaian/evaluasi pendidikan Islam dalam 

membina kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi manajemen pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami 

di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. Adapun tujuan penelitian ini secara 

khusus antara lain untuk mendeskripsikan: 

1. Kebijakan program pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami 

di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

2. Pendidik dalam pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di 

SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

3. Kurikulum dan perencanaan pembelajaran pendidikan Islam dalam 

membina kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

4. Pembelajaran pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di 

SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

5. Sarana prasarana pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di 

SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

6. Pembiayaan pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di SMA 

Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

7. Sistem penilaian/evaluasi pendidikan Islam dalam membina kepribadian 

Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya memiliki manfaat bagi beberapa pihak. Di antara 

manfaatnya adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

tentang konsep pendidikan Islam bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

2. Secara Praktis 
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a. Lembaga/ SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir  

Sebagai acuan dalam mengembangkan proses pendidikan Islam 

dalam proses pembelajaran di sekolah dan memberikan kontribusi positif 

bagi pelaksanaan Proses Pendidikan Islam di SMA Islam Terpadu Miftahul 

Khoir. 

b. Jurusan 

Sebagai inspirasi dan tolak ukur dalam mengembangkan proses 

pendidikan Islam di Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. 

c. Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur untuk 

penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan proses pendidikan 

Islam. 

d. Peneliti 

Sebagai motivasi dalam menambah wawasan tentang proses 

pendidikan Islam yang terdapat di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

e. Umum 

1) Sebagai penambahan wawasan tentang proses pendidikan Islam SMA 

Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

2) Sebagai pertimbangan bagi para orang tua dalam memilih Sekolah 

Menengah Pertama yang memiliki keunggulan dalam segi agamanya. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, berikut peneliti sajikan sistematika 

pembahasan guna memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari skripsi 

ini. Penyusunan skripsi yang terdiri dari 5 bab ini memiliki beberapa sub bab 

lagi pada setiap babnya. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 
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Bab II: Kajian Pustaka, berisi penjelasan secara ringkas isi dari 

berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan dan 

penelitian terdahulu yang relevan. 

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi defenisi operasional, desain 

penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan isi bagian 

utama dari skripsi ini. Dalam bab ini berisi tentang temuan dan pembahasan 

yang merupakan hasil dari rumusan masalah yang telah dirumuskan 

kemudian dibahas berdasarkan teori yang telah dijelaskan. 

Bab V: Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Setelah itu daftar 

pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.  

 


