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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah suatu sistem terencana yang didesain untuk 

kebutuhan manusia guna menjadikannya individu yang mandiri dan cakap baik 

secara intelektual, moral dan sosial (Ismail, 2017). Dalam sebuah negara 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan modal 

dasar untuk kemajuan suatu bangsa (Nasution E. , 2016). Pendidikan 

merupakan suatu proses untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang 

memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan 

suatu negara (Israwan, 2020). Sumberdaya yang unggul ini menjadi modal 

positif dalam menghadapi kehidupan sebuah negara yang kompetitif dan penuh 

tantangan. Karena hal tersebutlah pendidikan menjadi penting untuk investasi 

masa depan suatu negara (Rasyid, 2015). 

Manusia adalah mahluk yang secara fitrah telah dibekali berbagai 

potensi untuk bisa menata kehidupan di muka bumi dengan baik (Syahidin, 

Aplikasi Model Pendidikan Qurani Dalam Pembelajaran Agama Islam Di 

Sekolah, 2020). Potensi yang demikian tercantum dalam Al-Qur’an dengan 

istilah Qalb, Fuad, Hawa, Nafs, Ruh, dan ‘Aql (Ismail, 2013). Untuk 

mengembangkan berbagai potensi tersebut maka manusia memerlukan suatu 

proses bimbingan agar ia menjadi dewasa. Maksud dewasa disini ialah dapat 

bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri (Kurniadin & Machali, 2014). 

Proses inilah yang kemudian dinamakan pendidikan, dimana manusia sebagai 

mahluk yang dapat didik dan mendidik serta pendidikan sebagai humanisasi 

(Syahidin, Aplikasi Model Pendidikan Qurani Dalam Pembelajaran Agama 

Islam Di Sekolah, 2020; Rasyidin & dkk, 2017). 

Berbicara soal pendidikan maka tidak lepas dari kehidupan, secara luas 

pendidikan sejatinya adalah segala situasi atau pengalaman belajar yang 

memengaruhi pertumbuhan individu dan berlangsung sepanjang hidup 

(Kurniadin & Machali, 2014). Adapun secara sempit pendidikan adalah 

persekolahan, yaitu pengajaran yang dilaksanakan di sekolah sebagai suatu 

lembaga formal pendidikan (Bafadhol, 2017). Ki Hajar Dewantara 
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mendefinisikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, 

pikiran, dan jasmani sehingga selaras dengan alam dan masyarakatnya (Ismail, 

2017). Adapun pendapat dari John Dewey bahwa pendidikan sebagai proses 

pengalaman yang harus mengarahkan peserta didik kepada pertumbuhan batin 

agar ia mampu bertahan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tanpa 

harus selalu bergantung pada orang lain (Rasyidin & dkk, 2017). 

Dari paparan diatas mengenai pendidikan, dapat kita ambil makna 

bahwa pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang akan terus 

berlangsung selama kehidupannya (Rasyid, 2015). Pendidikan merupakan 

sistem yang kompleks untuk memaksimalkan potensi manusia, dimana tujuan 

akhir pendidikan adalah terbentuknya manusia yang cerdas, terampil, 

berkarakter dan bermoral baik (Kholis, 2014). Maka fungsi pendidikan bukan 

hanya menyalurkan pengetahuan (transfer of knowledge) tapi yang lebih 

penting lagi yaitu meneruskan nilai (transfer of value) (Primawati, 2013). 

Karena secara hakikatnya pendidikan merupakan ikhtiar untuk merubah 

manusia kearah yang lebih baik (Fakhruddin, 2014). 

Hal tersebut sepertinya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dalam merumuskan pendidikan di tanah air (Kholis, 2014). Sebagaimana kita 

ketahui bahwa landasan atau dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang 

termaktub dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 implikasinya maka 

Pancasila juga menjadi dasar dari pendidikan nasional (Rasyidin & dkk, 2017). 

Adapun regulasi yang mengatur pendidikan di Indonesia dirumuskan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas). 

Pada pasal 1 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tertuang bahwa 

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, ahlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kemudian pada pasal 3 pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dari sini 

terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional bukan saja ingin membentuk 

manusia yang cerdas dan pintar (smart) tetapi juga manusia yang baik (good) 

(Samrin, 2016). 

Namun melihat pelaksanaan pendidikan dewasa kini, sekolah sebagai 

lembaga formal pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk 

membangun pribadi-pribadi yang baik belum mampu melaksanakan tugasnya 

dengan optimal (Fakhruddin, 2014). Masih banyak terjadi kenakalan remaja di 

sekolah seperti menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, bullying, 

mencuri menganiaya bahkan yang terparah adalah menjadi pelaku 

pembunuhan (Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017). Banyak juga media masa 

yang membuat pemberitaan terkait kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak 

sekolah (Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017). Seperti yang diberitakan oleh 

KumparanNews (29/12/21) sepanjang 2021 KPAI mencatat ada beberapa 

kasus yang menyangkut anak sekolah diantaranya kasus Bullying sebanyak 6 

kasus yang didominasi oleh teman sebaya dan tawuran pelajar sebanyak 10 

kasus yang menyebabkan 1 orang siswa meninggal dan 1 orang lainnya 

lumpuh. Selain itu Liputan6 (5/04/20) juga pernah melaporkan adanya tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang pelajar SMA di Kupang kepada guru, 

hal itu terjadi karena ketiga pelajar tersebut kesal mendapat teguran dari 

gurunya karena telat memasuki kelas dan akhirnya melakukan penganiayaan. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja baik faktor 

internal seperti krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, maupun faktor 

eksternal seperti kurangnya perhatian orangtua, minimnya pengetahuan agama, 

dan pengaruh lingkungan sekitar (Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017). Hal ini 

kemudian dikuatkan oleh Kartini Kartono bahwa salah satu faktor terjadinya 

degradasi moral adalah kurangnya pemahaman akan agama (Jannah, 2017). 

Padahal di Indonesia pendidikan agama menjadi salah satu muatan dalam mata 

pelajaran yang diajarkan disekolah (Kholis, 2014). 

Jika kita kembali menilik landasan pendidikan nasional yaitu Pancasila, 

dari salah satu azasnya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini 
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mengimplikasikan bahwa hakikatnya manusia adalah mahluk Tuhan Yang 

Maha Esa maka segala apa yang didapat manusia berasal dari Tuhan, termasuk 

nilai (Rasyidin & dkk, 2017). Bahkan dalam UUD 1945 (Versi Amandemen) 

Pasal 31 Ayat 5 disebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Muspiroh, 

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran IPA di Sekolah, 2014). Yang 

kemudian dikuatkan oleh Kartini Kartono bahwa agama memiliki peran sentral 

dimana nilai-nilai moral bersumber dari agama yang sifatnya tetap tidak 

berubah karena waktu atau tempat (Jannah, 2017). 

Adapun Pendidikan dalam Islam diartikan sebagai bimbingan ilahiah 

yang didasarkan pada tujuan hidup manusia yaitu beribadah kepada Allah dan 

menjadi khalifatullah di bumi (Ismail, 2017). Al-Syaibani mengungkapkan 

bahwa tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mempersiapkan kehidupan 

dunia dan akhirat sedangkan tujuan akhirnya adalah mengembangkan fitrah 

peserta didik secara keseluruhan sehingga terbentuk pribadi yang utuh (Alim 

A. , 2014). Manusia yang sempurna secara akal, jasmani dan ruh ini disebut 

dengan Insan Kamil (Bashori, 2017). 

Visi pendidikan nasional yang sudah dirumuskan pemerintah Indonesia 

nyatanya sejalan dengan visi pendidikan dalam Islam (Kholis, 2014). Ciri khas 

pendidikan Islam adalah terintegrasi antara kehidupan dunia dan akhirat 

(Hidayat & Suryana, 2018). Jika dilihat tujuan pendidikan nasional secara 

esensial sudah terintegrasi antara kehidupan dunia dan akhirat, hal ini 

mengisyaratkan bahwa seharusnya pendidikan dalam penyelenggaraanya tidak 

memisahkan bagian satu dengan yang lain, artinya ada keterpaduan antara ilmu 

agama dengan ilmu pengetahuan (Kholis, 2014).  

Adanya paradigma terkait ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tidak 

saling berkaitan ini melahirkan apa yang disebut dikotomisasi (Fauzi, 2017). 

Di Indonesia sendiri, dualisme atau dikotomi dalam dunia pendidikan masih 

terjadi hingga saat ini. Salah satunya terlihat dari jenis pendidikan yang 

terkesan memisahkan antara sekolah umum dan sekolah keagamaan (Ismail, 

2017). Padahal jika melihat kembali tujuan pendidikan nasional seharusnya 
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pendidikan yang berlangsung di Indonesia baik di lembaga pendidikan 

manapun tidak ada dikotomisasi dalam pengembangan ilmunya (Kholis, 2014). 

Kemudian masih banyaknya guru yang belum memahami secara penuh tujuan 

pendidikan nasional ini, sehingga dalam proses pembelajaran materi yang 

diajarkan kepada siswa sebatas konsep atau teori-teori tanpa disertai 

penanaman nilai-nilai (Hidayat & Suryana, 2018). 

Pendidikan agama sendiri adalah pendidikan berbasis nilai, bagaimana 

menerapkan nilai-nilai yang baik kedalam diri peserta didik sehingga dapat 

direalisasikan dalam kehidupan kesehariannya (Bashori, 2017). Pendidikan 

agama memuat materi yang bertujuan untuk meningkatkan ahlak mulia serta 

memiliki peranan penting dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah 

(Ainiyah, 2013). Dari alasan ini pula kemudian lahirlah sekolah islam terpadu 

yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam suatu 

kurikulum, adanya wacana islamisasi sains menggerakkan semangat para 

pendiri sekolah terpadu untuk mencoba mengimplementasikan kembali 

berbagai visi islam salah satunya dalam pendidikan (Mualimin, 2017).  

Satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanaman nilai tersebut 

adalah melalui integrasi. Proses integrasi dalam Islamisai Sains sangat penting, 

diantaranya untuk kepentingan akidah, manusia dan keilmuwan serta 

peradaban (Fauzi, 2017). Sebagaimana yang digaungkan oleh Ismail Raji Al-

Faruqi bahwa Islamisasi Sains merupakan program untuk merekontruksi 

bangunan ilmu pengetahuan dengan cara melepaskan nilai-nilai barat dan 

mewarnainya dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari wahyu yang 

kebenarannya absolut (Haris, 2010). Proses integrasi dalam Islamisasi ilmu 

sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan 

itu tak terlepas dari tujuan hidup manusia (Fauzi, 2017). Kita ketahui bahwa di 

Indonesia sendiri telah berdiri sekolah Terpadu atau sekolah Islam Terpadu 

yang salah satu ciri khasnya adalah menginterasikan pendidikan agama dengan 

pendidikan umum (Friayanti, 2015). Sehingga kita dapat melihat pelaksanaan 

integrasi nilai-nilai Islam ini di sekolah atau sekolah Islam terpadu tersebut. 

Lantas bagaimanakah keberlangsungan integrasi nilai-nilai Islam dalam 

lembaga pendidikan? 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana 

Integrasi Nilai-Nilai Islam di SMAIT Asy-Syifa Boarding School 

Jalancagak?”. Adapun rumusan masalah khususnya sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT Asy-Syifa 

Boarding School Jalancagak? 

b. Bagaimana implementasi konsep integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT 

Asy-Syifa Boarding School Jalancagak? 

c. Apa problematika yang dihadapi pada integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT 

Asy-Syifa Boarding School Jalancagak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini untuk memberikan gambaran integrasi 

nilai-nilai Islam di SMAIT Asy-Syifa Boarding School Jalancagak. Adapun 

tujuan khususnya yaitu untuk mendeskripsikan: 

a. Konsep integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT Asy-Syifa Boarding School 

Jalancagak. 

b. Implementasi konsep integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT Asy-Syifa 

Boarding School Jalancagak. 

c. Problematika yang dihadapi pada integrasi nilai-nilai Islam di SMAIT 

Asy-Syifa Boarding School Jalancagak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dicapai dari penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan khususnya terkait integrasi nilai-nilai islam di SMAIT Asy-

Syifa Boarding School Jalancagak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi sekolah dan guru dalam upaya penanaman nilai agama di sekolah untuk 
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mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional menjadikan peserta didik 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi pada skripsi ini berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang 

dibagai menjadi bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Adapun secara 

lengkap peneliti menyajikannya sebagai berikut: 

1. Bagian awal dari skripsi ini berisikan cover, lembar pengesahan, lembar 

pernyataan, kata pengantar, ucapan terimakasih, pedoman translitasi, abstrak, 

dan daftar isi. 

2. Bagian tengah dari skripsi ini terdiri dari setiap bab antara lain yaitu sebagai 

berikut: 

Bab I berisi uraian dari pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat dan struktur organisasi. 

Bab II berisi uraian kajian teori yang terdiri dari pendidikan, nilai-nilai Islam, 

integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, dan sekolah Islam terpadu. 

Bab III berisi uraian metode penelitian yang menjabarkan mengenai desain 

penelitian, partisipasi dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber 

data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan definisi operasional. 

Bab IV berisi uraian hasil temuan dan pembahasan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Bab V berisi uraian simpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan 

saran yang diajukan dari penelitian.  

3. Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 


