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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat ataupun pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah 

maupun diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

berperan dalam lingkungan yang akan datang (Khadir, 2012, hal. 60). Pendidikan 

merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, hal ini 

menjadikan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup di Indonesia 

dimana iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi 

kehidupan di berbagai bidang. Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak 

sehingga memiliki kecerdasan intelegensi, emosional spiritual dan menjadi insan kamil 

dalam hidup dan kehidupannya kelak (Ananda, 2017, hal. 5). 

Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2013 (UU RI 

No.20 Tahun 2003) Bab I Pasal 1 menjelaskan 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, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa tingginya harapan negara Inonesia dalam meningkatkan kualitas 

manusianya melalui bidang pendidikan. 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran-ajaran Islam 

yang isinya berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar kelak dapat 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam untuk kesejahteraannya hidup didunia 

maupun di akhirat kelak (Darajat, 2000, hal. 86-89). Pendidikan Islam juga pada 

hakikatnya adalah sebuah proses perubahan menuju arah yang positif. Kata positif yang 

dimaksud adalah sebuah jalan Tuhan yang dilaksanakan sejak zaman dakwah 
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Rasulullah SAW. yang dipahami sebagai upaya menyampaikan ajaran agama Islam 

kepada masyarakat (Bawani, 1987, hal. 73-74).

Dimasa sekarang ini, proses pendidikan selalu dijadikan sebagai cara strategis 

dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Namun nyatanya kualitas pendidikan di 

Indonesia masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Salah satu faktornya adalah kurangnya penyadaran nilai secara bermakna terhadap 

peserta didik. Pendidikan yang awal mulanya untuk memperbaiki kualitas intelektual 

moral peserta didik pada akhirnya mengalami ketimpangan. Berbagai bentuk 

penyimpangan seperti tawuran, perkelahian siswa, dan lain sebagainya dapat menjadi 

gambaran rapuhnya upaya penyadaran niali-nilai moral pada peserta didik (Ahmad, 

2006, hal. 220). 

Krisis dan penyimpangan moral tersebut berakar dari menurunnya keimanan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun sitem pendidikan lebih tepatnya pada 

kurikulum belum juga mengantisipasi hal tersebut. Sudah seharusnya kurikulum 

menjadikan pendidikan keimanan sebagai inti sistem pendidikan nasional sehingga 

permasalahan kemerosotan akhlak siswa bisa ditanggulangi (Ahmad, 2006, hal. 198). 

Seperti yang kita ketahui, disekolah-sekolah sekarang ini lebih menekankan pada 

penanaman konsep, rumus, dan teori-teori. Mata pelajaran dan jam pelajaran di sekolah 

pun lebih didominasi oleh bidang ilmu umum, sedangkan pendidikan agama sangatlah 

minim. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia terkesan 

sekularisme. Apa gunanya cerdas tapi tidak berakhlak dan masih sering tawuran. Maka 

dari itu peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan 

yang terjadi di sekolah. Dengan terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa 

serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran agama. 

Upaya yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalah ini ialah dengan 

menerapkan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Hal ini bisa dikatakan 

sebagai Islamisai sains atau islamisasi ilmu. Isalmisasi ilmu pengetahuan ini muncul 

setelah adanya disharmonisasi keilmuan yang memisahkan antara ilmu umum dan ilmu 

agama. Integrasi maupun Islamisasi ilmu pengetahuan bukan berarti mengislamkan 

ataupun mengonversikan ilmu pengetahuan umum ataupun yang bernuansa non-Islam 
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menjadi Islam. Hal itu dikarenakan pada hakikatnya segala ilmu pengetahuan dan 

teknologi berasal dari sumber yang sama, yakni Allah Subahanahu wa ta’ala. Namun, 

makna integrasi dan Islamisasi yang dimaksud adalah menjadikan ilmu pengetahuan 

berdiri di atas pondasi, landasan, dasar dan atau pilar-pilar agama (Nugraha M. T., 

2020, hal. 34). Orang-orang Islam yang hanya mengandalkan ilmu agama Islam dalam 

memecahkan suatu masalah kurang mampu menghadapi perubahan jaman, sama 

halnya dengan ilmu umum yang tidak dilandasi dengan agama akan mengalami krirsis 

sosial. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk mempersatukan kedua bidang Ilmu 

tersebut menjadi sinergis (Tafsir, 2008, hal. 228).  

Integrasi nilai dalam pendidikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam 

kehidupan. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan 

melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. 

Dalam hal ini, yang menanamkan nilai kepada peserta didik bukan saja guru 

pendidikan nilai dan moral serta bukan saja pada saat mengajarkannya, melainkan 

kapanpun dan dimanapun, nilai harus menjadi bagian integral dalam kehidupan. 

Akan tetapi, integrasi yang dilakukan ini biasanya hanya dengan sekedar 

memberikan ilmu agama dan umum secara bersama-sama tanpa dikaitkan satu sama 

lain dan tidak dilakukan di atas dasar filosofis yang mapan. Sehingga pemberian bekal 

ilmu dan agama tersebut tidak memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif 

pada peserta didik. Apalagi kenyataannya ilmu-ilmu tersebut sering disampaikan oleh 

guru atau dosen yang kurang mempunyai wawasan keislaman dan kemoderenan yang 

memadai (Khudori, 2007, hal. 231). 

Isalmisasi mata pelajaran kerapkali diterapakan di sekolah-sekolah umum, 

apalagi sekolah Islam terpadu. Salah satunya yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu At-

Taqwim. Karena pada dasarnya sekolah Islam terpadu memiliki perbedaan dengan 

sekolah pada umumnya yaitu dengan menerapkan konsep pendidikan Islam 

berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Namun, apakah nilai Islam sudah benar-benar 

diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari di SDIT At-Taqwim ini?. Maka dari itu 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Integrasi Nilai-Nilai Islam 

di SDIT At-Taqwim Katapang Kabupaten Bandung”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah umum 

dalam penelitian ini ialah bagaimana intergasi nilai Islam di SDIT At-Taqwim 

Katapang Kabupaten Bandung?. Kemudian rumusun masalah ini dikembangkan 

menjadi rumusan masalah khusus yaitu :  

1. Bagaimana konsep integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pembelajaran 

yang dikembangkan di SDIT At-Taqwim ? 

2. Bagaimana implementasi konsep integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem 

pembelajaran di SDIT At-Taqwim? 

3. Apa Problematika yang dihadapi pada integrasi nilai-nilai Islam dalam 

sistem pembelajaran di SDIT At-Taqwim ? 

1.3 Tujuan 

       Tujuan umum sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu dapat mengetahui 

integrasi nilai-nilai Islam di SDIT At-Taqwim Katapang Kabupaten Bandung. 

Sedangkan tujuan khusunya untuk mendekskripsikan dan menganalisis : 

1. Konsep integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pembelajaran di SDIT At-

Taqwim. 

2. Implementasi konsep integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pembelajaran 

di SDIT At-Taqwim. 

3. Problematika yang dihadapi pada integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem 

pembelajaran di SDIT At-Taqwim.  

 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penilitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai integrasi 

nilai-nilai Islam di sekolah dasar. 
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2. Membuka kemungkinan lebih lanjut untuk melakukan penelitian 

mengenai integrasi nilai-nilai Islam di sekolah dasar. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pendidik, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

inspirasi dalam mengembangkan kreatifitas proses kegiatan 

pembelajaran, serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan integrasi 

nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sehingga konsep penanaman nilai 

Islam pada peserta didik menjadi lebih efektif. 

2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dan 

inspirasi kedepannya dalam meningkatkan pendidikan integrasi nilai 

Islam. 

3. Bagi pengembang kurikulum, penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

informasi dalam membuat kebijakan pada pendidikan integrasi nilai. 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Penelitian ini berjudul Integrasi Nilai-Nilai Islam di SDIT At-Taqwim 

Katapang Kab. Bandung dan terdiri atas lima bab. Agar dapat memberikan penjelasan 

yang sistematis, maka peneliti menyusun ini sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi. 

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi dasar teori dari penelitian yang 

dilakukan. Teori tersebut meliputi hakikat pendidikan, Islamisasi mata pelajaran, 

integrasi, nilai Islam, dan sekolah Islam terpadu. 

Bab III berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi 

desain penelitian, pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV berisi tentang temuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Pokok bahasan yang disampaikan adalah jawaban dari petanyaan pada 

rumusan masalah. 

Bab V berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian yang 

telah dilakukan. 


