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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Berbicara mengenai manusia, mereka memiliki salah satu ciri 

khusus yakni manusia merupakan makhluk homo religious 

(Sastrapratedja, 1982). Adapun yang dimaksud dengan homo religious 

adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup di sebuah 

dimensi yang memiliki ciri sakral yang berari di dalamya dipenuhi 

dengan nilai-nilai sakral atau akrab kita sebut dengan keagamaan. 

Manusia juga bisa merasakan segala sesuatu yang sakral dan juga bisa 

menikmati kesakralan yang ada dalam dunia ini. Menurut anggapan tipe 

manusia yang memiliki karakter homo religious duni yang ditinggali 

oleh manusia bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya (alamiah). 

Alam yang manusia tempati saat ini adalah tempat yang berhubungan 

juga dengan tempat yang lain yang dapat dilukiskan dengan adanya 

eksistensi Tuhan atau dalam Islam itu Alloh SWT. Alloh menjadi pusat 

kehidupan                  dunia. 

Alam yang manusia tempati saat ini adalah tempat yang 

berhubungan juga dengan tempat yang lain yang dapat dilukiskan 

dengan adanya eksistensi Tuhan(Wibisono, 2020) cara setiap manusia 

mengekspresikan bentuk kekhidmatan pengabdian kepada Tuhan 

sangat beragam karena terpengaruh oleh keragaman manusia itu 

sendiri. 

Mengacu pada pendapat bahwa manusia merupakan homo 

religious, artinya secara naluriah manusia memiliki hasrat dalam 

menikmati keimanan dan kesadaran dalam sesuatu yang disebut dengan 

agama. Salah satu ahli yakni Abdul aziz menyebutkan ciri penting yang 

menandakan bahwa kesadaran tentang agama dari seseorang itu dapat 

terlihat jelas, yakni kepercayaan dan keyakinan serta pengalaman 

agama (keTuhanan) yang makin bersifat pribadi atau individu, hal 

lainnya kepercayaan atau yang kita sebut dengan keimanan seseorang 
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akan semakin mendekati kenyataan yang sebenarnya dan hal yang tidak 

kalah penting dari semua  itu, kesadaran agama seseorang dapat terlihat 

dari ketulusan beribadatnya seseorang yang semakin menghayati dan 

memiliki ketulusan didalamnya (Budiman, 2015). 

Disebutkan bahwa manusia yang ber-Tuhan adalah ia yang 

tercermin dalam dirinya kebaikan secara sosial, memiliki 

perikemanusiaan dan rasa persaudaraan terhadap sesamanya. Maka 

manusia yang berTuhan akan lebih dekat dengan tingkat spiritualitasnya 

kepada apa yang telah manusa tersebut yakini. Spiritualitas menjadi 

salah satu faktor yang dapat dikaji untuk mengetahui manusia apakah 

beragama atau tidak. Spiritualitas dijadikan modal dasar bagi manusia 

utuk membentuk moral, nilai-nilai, dan kesadaran diri, oleh sebab itu 

pengalaman berTuhan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan karaker seseorang (Octovianus, 2021).  

Berbicara mengenai religiusitas, religius sendiri dapat diartikan 

sebagai sebuah khidmat tentang sebuah pemujaan terhadap hal yang 

bersifat supranatural yang secara naluriah menuntut sebuah rasa hormat 

dan khidmat di dalamnya. Secara sederhana religius adalah keterikatan 

manusia terhadap Tuhannya yang menciptakan ketentraman, kedamaian 

dan kebahagiaaan. Kesadaran yang timbul akibat naluri tersebutlah yang 

disebut dengan manusia bersikap religius. Dalam hal ini religius sendiri 

bisa diartikan sebagai manusia yang memiliki hati yang khusyu, shaleh, 

dan teliti dalam hal pertimbangan batin. Apabila merujuk pada sudut 

pandang lain ada yang disebut pula dengan agama atau religion dalam 

bahasa inggris yang bersumber dari bahasa latin yakni religio yang 

berarti kesucian, kesalahan, ketelitihan batin, mengikatkan kembali, 

pengikatan bersama (Azmi, 2016) 

Berdasarkan ciri yang telah dipaparkan diatas bisa diambil titik 

temu, yakni bahwa kesadaran seseorang tentang agamanya atau 

pendekatan kepada Tuhannya merupakan suatu bentuk pemahaman 

(keinsyafan), sudah menjadi fitrahnya manusia bahan sejak manusia 

lahir mereka telah membawa misi bahwa manusia bisa hadir di duniini 
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tidak lain tujunannya adalah untuk kembali kepada yang 

menciptakannya yang tak lain adalah Alloh SWT, manusia sadar sejak 

dalam kandungan bahwa Alloh lah yang menciptakan mereka. Alloh 

tidak memberikan kesadaran tentang agama kepada manusia secara 

instan melainkan manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk 

membentuk kesadaran itu sendiri (Budiman, 2015). Oleh karena hal 

tersebut manusia tidak memiliki pilihan untuk membentuk kesadaran 

tersebut selain dengan melakukan pendidikan dan pembinaan untuk 

terus  meningkatkan kualitas kesadaran mereka.  Dalam Surah Ar-Rum 

ayat 30 Alloh berfirman 

 

ْيِن َحنِْيفًۗا فِْطَرَت اللِّٰه الَّتِْي فَطََر النَّاَس َعلَْيَهۗا ََل تَْبِدْيَل ِلَخْلِق اللِّٰه ۗ ٰذِلَك فَاَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ

ْيُن اْلقَي ُِمُۙ َوٰلِكنَّ اَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَنُۙ   الد ِ
 

  Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam 

sesuai fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah 

agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

 

 Artinya bahwa setiap manusia harus senantiasa menegakan 

agamanya sesuai dengan apa yang telah Alloh firmankan, setiap 

makhluk harus memupuk keimanan mereka melalui pembinaan 

keagamaan dan pendidikan. 

Pembinaan sendiri merupaka segala bentuk kegiatan dan 

tindakan yang dilakukan yang tak lain tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kulitas beragama menjadi lebih baik dari sebelumnya 

baik dibidang peribadatan, ketauhidan atapun hidup di lingkungan 

masyarakat. 

Dengan adanya sebuah pembinaan maka sesuatu yang tadinya 

belum baik bisa menjadi lebih baik, yang tadinya tidak tau menjadi tau. 

Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pembinaan yang merupakan 

sarana untuk meningkatkan semua hal yang telah disebutkan diatas tadi 

Sejak kehadirannya , agama Islam sendiri tidak bisa dilepaskan 

dari kondisi lingkungan hal ini berarti bahwa islam tidak lekang dari 

yang Namanya tradisi dan adat budaya yang sudah menjadi baigan dari 
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latar belakang lahirnya islam itu sendiri. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa budaya dan adat istiadat it sebetulnya 

mampu untuk di koordinir dan di asimilasi dengan baik dan bijak. Inilah 

yang disebut urf uruf atau ma’ruf (Nurrohman, 2010) 

Negara yang sangat kita cintai yakni Indonesia ini, adalah 

Negara yang kaya akan adat dan juga budaya. Karena begitu banyak 

sekali ragam suku di Indonesia maka munculah istilah masyarakat adat 

(Setiadi, 2018). Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 

ribuan pulau dimana disetiap pulau yang ada, penyebaran penduduk 

disetiap pulaunya tidaklah merata. 

Khususnya di pulau Jawa masih ramai dijumpai masyarakat 

yang menganut islam yang sinkretis . Masyarakat akan tetap mengakui 

eksistensi dirinya adalah seorang muslim karena secara 

kependudukanpun baik dalam KTP, SIM dan kartu tanda lainnya bahwa 

mereka memang tercatat sebagai seorang muslim. Oleh karen hal 

tersebut maka jelas secara hukum mereka sah merupakan warga 

muslimwalaupun dalam prakteknya mereka tidak menjalankan 

kewajiban seorang ,muslim (Saptono, 2003). 

Di pulau jawa khususnya Jawa Barat banyak sekali masyarakat-

masyarakat adat yang dinilai masih eksis hingga sekarang, salah satu 

masyarakat adat yang cukup terkenal di Jawa Barat adalah Kampung 

Naga yang berada di Neglasari Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dan 

yang perlu diingat bahwa masyarakat Kampung Naga seluruhnya 

merupakan muslim, hal ini tercatat baik secara negara ataupun terlihat 

secara praktek lapangannya (Setiadi, 2018). 

Warga adat yang tinggal di Kampung Naga merupakan 

masyarakat yang terbilang berhasil dalam mengharmonisasikan antara 

agama dengan adat kebudayaan tentunya tanpa menghilangkan nilai-

nilai baku yang ada pada keduanya. Karena hal tersebutlah agama islam 

yang dianut oleh masyarakat di Kampung Naga cenderung lebih toleran. 

Namun karena ritual kampung Naga yang memberikan penghargaan 

terhadap alam sekitar mereka seringkali disalahpahami sebagai bentuk 
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kesyirikan yang dilarang oleh agama karena merupakan pengaruh dari 

aliran kepercayaan zaman dulu yakni animisme (Nurrohman, 2010) 

Masyarakat Kampung Naga adalah komunitas muslim yang 

dalam banyak hal masih mempertahankan pola hidup atas landasan 

kearifan lokal. Hidup dengan tradisi lokal ditengah majunya 

perkembangan zaman memang merupakan tantangan tersendiri bagi 

masyarakat di Kampung Naga. 

Bagi masyarakat Kampung Naga menjaga tradisi yang telah 

diwariskan secara turun menurun merupakan suatu amanat yang 

diberikan para leluhur dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi 

masyarakat untuk terus melestarikan tradisi tersebut dan terus 

mewariskannya kepada generasi berikutnya agar nilai-nilai tradisi yang 

sudah dijaga dari sejak dulu tidak memudar sedikitpun dari kehidupan 

anak cucu keturunan masyarakat Kampung Naga. 

Pola tingkah laku masyarakat Kampung Naga, bangunan yang 

dibangun, tatakrama yang berlaku yang dalam suatu lingkungan itu 

terbentuk dari beberapa faktor yakni kebudayaan lokal, faktor geofrafis, 

antropologis dan tak lupa faktor kepercayaan. Jika ditelaah kampung 

Naga memiliki corak keislaman dari segala aspek yang ada di Kampung 

tersebut. 

Objek penelitian yang penulis adalah di salah satu desa adat 

yang terletak di Desa Neglasari, Salawu Tasikmalaya Provinsi Jawa 

Barat, yakni Kampung Naga. Adapun alasan mengapa penulis memilih 

tempat tersebut karena dari hasil survei pra penelitian melalui tianjauan 

pustaka bahwa seluruh populasi penghuni di kampung Naga merupakan 

muslim. Pada realita sekarang seringkali desa adat itu di identikan 

dengan kepercayaan animisme dinamisme dan masih memegang teguh 

kepercayaan nenek moyang, namun berbeda dengan kampung Naga 

yang seluruh penduduknya menganut Islam. 

berangkat uraian diatas maka penelitian ini bermaksud mengkaji 

tentang Bagaimana konsep pendidikan yang dilakukan masyarakat di 

kampung Naga dalam membentuk pola pembinaan yang baik dengan 
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mengandalkan elemen tradisional yang sederhana. ( media, kurikulum, 

sarana termasuk segala unsur yang ikut terlibat dalam proses 

pendidikan berlangsung) 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pembinaan Keagamaan di kampung Naga. Berikut penulis khususkan 

rumusan masalahnya menjadi beberapa pertanyaan : 

a. Apa tujuan Pembinaan agama Islam di kampung Naga? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembinaan agama Islam  di kampung Naga? 

c. Bagaimana Hasil Pembinaan agama islam di Kampung Naga? 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi tujuan pokok penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data pengetahuan temtamg pandangan filosofis islam di 

kampung naga dan pelaksanaan ritual/proses  serta keberagaman prilaku 

beragama masyarakat Kampung Adat di Kampung Naga ini. Adapun 

tujuan khusus  dari penelitian ini penulis rumuskan menjadi : 

a. Untuk mencari tau tujuan Pembinaan agama islam yang                        diterapkan di 

kampung Naga 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanakan                       pembinaan agama islam di 

kampung Naga 

c. Untuk mengetahui hasil pembinaan keagamaan Islam di Kampung 

Naga? 

1.4. Manfaat 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan referensi tentang pembinaan keagamaan di kampung Naga 

. Disamping itu penulis harap kajian ini dapat menambah keilmuan dalam 

bidang yang bersangkutan dengan pola Pendidikan/pembinaan yang ada 

pandangan di Kampung Naga, nilai- nilai Islam yang dibina di Kampung 

Naga, mengetahui apakah ada perbedaan antara  pendidikan di kampung 
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Naga dengan daerah lain pada umumnya 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

 
Adapun manfaat praktisnya dalam sektor dan lingkup 

Pendidikan diharapkan penelitian ini menjadi bahan ajar atau sumber 

informasi mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan 

islam di kampung Naga dan segala hal yang berkaitan dengan islam di 

kampung Naga 

Untuk prodi IPAI UPI, secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan dan informasi yang berupa hasil penelitian 

ilmiah dan guna menambah khazanah keilmuan serta menjadikan bahan 

referensi bagi penelitian- penelitian ilmiah selanjutnya ataupun 

perbandingan agar setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai 

Pembinaan di Kampung Naga. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 
 

BAB I   berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II   Berisi pemaparan mengenai kajian pustaka dari judul yang 

diambil peneliti yakni pola pembinaan agama islam di 

Kampung Naga dan implikasinya terhadap pendidikan PAI 

BAB III  Berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, 

meliputi  Desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, 

pengumpulan data, tahap- tahap penelitian dan analisis data. 

BAB IV Berisi hasil temuan dan pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

BAB V  Berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi mengenai judul 

yang diambil dalam penelitian ini 

 
 


