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A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan saat ini pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup Barat yang 

bercorak ateistik, skularistik, materialistik (Nata, 2007: 175). Pandangan semacam ini telah 

mengubah persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi dan agama. 

Akibatnya banyak terjadi demoralisasi dalam dunia pendidikan seperti: perkelahian antar pelajar, 

sex bebas dan kecanduan narkoba. Hal ini semakain membuktikan bahwa nilai-nilai hidup 

tengah bergeser sehingga membingungkan para remaja dan pelajar. Mereka dijauhkan dari sikap 

manusia yang berkepribadian. Keadaan  ini terjadi khususnya bagi pelajar yang sedang 

mengalami kegalauan yang parah dalam mencari jati diri. Pendidikan Agama yang selama ini 

menjadi tameng utama bagi generasi muda mulai dirasakan kurang berpengaruh dan lebih 

tepatnya kurang diminati. Orang tua tenggelam dalam kesibukannya masing-masing. Sedangkan 

lingkungan dan pergaulan tidak steril dari  perilaku  yang  menyimpang  dari norma-norma sosial 

dan agama.  

Berbagai demoralisasi di atas tidak semuanya terjadi karena salah didik dalam lembaga 

pendidikan. Namun melihat defisitnya sumbangan lembaga pendidikan dalam kerangka proses 

pembudayaan masyarakat kita, sudah sepantasnya  bila  sekolah  mempertanyakan  program-

programnya kembali. (Koesoema, A, 2007:115). Sekolah hendaknya mengevaluasinya melalui 

program-program yang sifatnya  lintas  cultural dalam  mendidik  anak.  Perkembangan  ini  

merupakan  tantangan terhadap pembinaan agama di satusisi.  Di sisi lain perkembangan itu 

menjadi ancaman yang cukup serius terhadap kualitas keimanan dan ketakwaan (Imtak) 

seseorang. Ayah dan ibu sebagai pendidik anak bertugas untuk terus-menerus mengamati dan 



berupaya meneladani perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya (Semiawan, 2009). Kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab, para pendidik, staf karyawan harus saling bahu membahu 

untuk melayani dan menciptakan suasana yang inofatif sehingga siswa tidak mengalami titik 

kejenuhan dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, sanggar dan kegiatan lapangan 

yang menghibur sekaligus mendidik. 

Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang dapat 

membedakannya dengan matapelajaran lainnya. Begitu juga halnya mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI), kususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun karakteristik mata 

pelajaran PAI di SMP adalah sebagai brikut : 

1. PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang 

terdapat dalam agama Islam, sehingga PAI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari ajaran Islam. 

2. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan mata pelaran pokok yang menjadi 

satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata   pelajaran  lain   yang   bertujuan   

untuk pengembangan moral kepribadian peserta didik (Depdiknas, 2007).  Semua mata 

pelajaran yang memiliki tujuan yang seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh mata pelajaran PAI. 

  Nilai keilmuan mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja 

terutama atas dasar pertimbangan rasional, nilai ini dikontraskan dengan nilai agama yaitu suatu 

nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu 

itu dipandang benar menurut ajaran agama (Asrori, 2009). Diberikannya mata pelajaran PAI, 

khususnya di SMP bertujuan untuk terbentuknya peserta  didik  yang  beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT., berbudi pekerti yang luhur (berakhlak mulia), dan memiliki pengetahuan 



yang cukup tentang Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, sehingga dapat 

dijadikan bekal untuk mempelajari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran tanpa harus terbawa 

oleh pengaruh-pengaruh negative yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran 

tersebut. 

 PAI adalah mata pelajaran  yang  tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat 

menguasai berbagai kajian keislaman,tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik 

mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.  Dengan demikian , PAI tidak hanya menekankan pada 

aspek kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotorik.Untuk 

itu studi tentang pendidikan Islam tidak hanya diarahkan kepada memahami ajaran-ajaran Islam 

yang berkaitan dengan unsur, proses dan tujuan pendidikan, namun juga menelaah secara kritis 

kebiasaan dan tradisi proses pendidikan di masyarakat (Uwes, 2003). Dengan melalui metode 

ijtihad  (dalil aqli) para ulama mengembangkan prinsp-prinsip PAI tersebut dengan lebih rinci 

dan mendetail dalam bentuk fiqih dan hasil-hasil ijtihad lainnya.  Prinsip-prinsip dasar PAI 

tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak (Nurdin, 

2006). Aqidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari 

konsep Islam, syariah memiliki dua dimensi kajian pokok, yaitu ibadah dan muamalah, dan 

akhlak mrupakan penjabaran dari konsep ihsan. Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang 

berbagai kajian keislaman (imu-ilmu agama) seperti ilmu kalam (Theologi Islam, Usuludin, Ilmu 

Tauhid) yang merupakan pengembangan dari akidah, ilmu fikih yang merupakan pengembangan 

dari syariah, dan ilmu ahlak (Etika Islam, Moralitas Islam) yang merupakan pengembangan dari 

ahlak, termasuk kajian-kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya yang 

dapat dituangkan dalam berbagai mata pelajaran di SMP. 



 Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI di SMP adalah terbentuknya peserta didik yang 

memiliki ahlak yang mulia dan beribadah kepada Tuhan. Bertakwa adalah orang yang 

melksanakan perintah Tuhan dan menjauhi cegahan-Nya (Mubarok, 2000). Tujuan ini yang 

sebenarnya merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. di dunia. Dengan 

demikian, pendidikan ahlak (budi pekerti) adalah jiwa pendidikan Agama Islam (PAI). Mencapai 

ahlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Hal ini tidak berarti 

bahwa pendidikan Islam tidak memperhatkan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi 

praktis lainnya, tetapi maksudnya adalah bahwa pendidikan islam memperhatikan segi-segi 

pendidikan ahlak seperti juga segi-segi lainnya. Peserta didik membutuhkan kekuatan dalam hal 

jasmani, akal, dan ilmu, tetapi  mereka juga membutuhkan pendidikan. Dengan demikian 

pendidikan yang berlandaskan pada nilai akhlak tidak kehilangan unsur pokok di dalam 

kehidupan individu dan masyarakat, yaitu dimensi kerohanian atau spiritual dengan 

mengedepankan perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi (Ramayulis, 2004 : 56). 

Sejalan  dengan konsep budi pekerti, perasaan, kemauan, citarsa, dan kepribadian, maka 

semua mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik haruslah 

mengandung muatan pendidikan akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikam akhlak atau 

tingkah laku peserta didiknya. PAI merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh 

setiap peserta didik, terutama yang beragama Islam, atau bagi yang beragama lain yang didasari 

dengan kesadaran yang tulus dalam mengikutinya. Keberhasilan pendidikan di sekolah 

ditentukan oleh pengelolaan (manajemen) program pendidikan dan proses pembelajaran. 

Manajemen penyelenggaraan pendidikan mencakup pengelolaan keseluruhan komponen sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan umum program pendidikan.  Menghadapi era 

modernisasi di abad 21, tanggung jawab ada di pundak seluruh bangsa  Indonesia tanpa kecuali, 



khuusnya pemerintah   (Rachman, 2002). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system 

pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

“pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen    masyarakat melelui 

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan “ (pasal 4 ayat 

6). 

“ orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan       memperoleh 

informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya “(pasal 7  ayat 1); dan “orang tua dari 

anak usia wajib belajar,berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya “(pasal 7 

ayat 2). 

“masyarakat berperan serta dalam perencanaan ,pelaksanaan ,pengawasan,dan evaluasi 

program pendidikan “(pasal 8) 

“masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan “ (pasal 9). 

  

 

Berdasarkan amanat undang-undang nomor 20 tersebut berarti seluruh proses  

            

pengelolaan tersebut merupakan tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, sekolah, orang 

tua maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Inti tujuan 

pendidikan itu sendiri adalah keimanan dan ketakwaan, dalam   pembentukan   watak  dan 

peradapan bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan cita-cita bangsa Indonesia 

(Syamsuddin, 2004). Atas dasar itu, maka seluruh kegiatan pengelolaan sekolah perlu disusun  

berintikan iman dan takwa (imtak)  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

yang harus terleksana secara sinergi tanpa dikotomi. Setiap kegiatan dalam proses pendidikan 

tidak berlangsung dalam ruang hampa,tetapi selalu terkait dengan situasi yang terbentuk oleh 

adanya interaksi pendidikan yang ditegakkan di atas nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan 

demikian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya kerjasama berbagai fihak ,baik 

sekolah,orang tua siswa,dan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. 

Selama ini kerjasama antara sekolah degan orang tua dan masyarakat baru dilaksanakan secara 

terbatas. Orang tua dan masyarakat belum banyak dilibatkan dalam kegiatan sekolah, khususnya 

dalam peningkatan imtak. Anak didik dibentuk oleh empat faktor yaitu ayah, ibu, ilmu, dan 



lingkungan. Kalau ini baik,anak bisa baik,begitu pula baik buruk kadar pendidikan kita ( 

Mohammad, 2009). 

         Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar 

mengajar untuk membimbing, membina dan mengembangkan potensi anak didikuntuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan demikian, sains perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, 

dalam suatu metafisika yang mendasari, yang meperhitungkan semua aspek kehidupan manusia 

(Golshani, 2005).  Sebagai suatu masyarakat belajar yang mempunyai karakteristik tersendiri, 

sekolah bukan hanya mengembangkan potensi sisa yang bersifat keilmuan dan ketrampilan, yang 

lebih penting daripada itu ialah mampu membimbing siswa agar mempunyai sikap   dan perilaku  

yang  sesuai dengan  ajaran agama. Tugas sekolah yang terakhir ini bukan tugas yang mudah, 

karena pembentukan sikap dan perilaku siswa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak 

mudah untuk menilai keberhasilannya. Kondisi sikap dan perilaku siswa dewasa ini masih jauh 

dari yang diharapkan. Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana 

melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan (Sagala, 2010).  Program pendidikan 

agama dinilai oleh sebagian orang belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk pribadi siswa 

yang sesuai dengan norma agama. Walaupun penilaian ini masih diperdebatkan kebenarannya 

karena banyaknya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perilaku siswa, disepakati bahwa 

pembinaan kepribadian siswa di sekolah masih belum optmal. Karena itu, program peningkatan 

keimanan dan ketawaan (imtak) siswa di sekolah perlu dilakukan dengan menerapkan sekurang-

kurangnya 5 strategi berikut, yaitu: (1) optimalisasi pendidikan agama, (2) pengintegrasian 

ajaran agama ke dalam pembelajaran pengetahuan umum dan kegiatan ekstrakurikuler, (3) 

penciptaan suasana sekolah yang kondusif bagi peningkatan imtak siswa,dan (4) peningkatan 



kerjasama sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan Imtaq siswa, dan  (5) 

peningkatan koordinasi antar instansi pembina pendidikan  (Anonim, 2007).   

Program peningkatan Imtak siswa disekolah dewasa ini lebih banyak ditunjukkan pada 

perbaikan input ( pelatihan guru, penyediaan buku ) dan perbaikan proses seperti pengintegrasian 

nilai Imtak ke dalam pembelajaran dan pesantren kilat. Oleh karena itu, perbaikan faktor input 

dan proses kegitan peningkatan iman dan takwa siswa perlu di dukung dengan penciptaan, 

penataan, dan pengembangan konteks pendidikan, dan perilaku khusuk yaitu menyengaja, ikhlas 

dan tunduk lahir dan batin (Syafii, 2001). Dengan demikian perbaikan secara simultan terhadap 

ketiga faktor diterminan kegiatan pendidikan di sekolah   tersebut   dapat   dioptimalkan   untuk   

meningkatkan  keimanan  dan ketaqwaan siswa.   Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai  kunci penting, karena itu seluruh undang-undang 

dibawahnya termasuk undang-undang tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  seharusnya 

menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jiwa. Argumentasi diatas menjelaskan bahwa 

pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan inti pendidikan nasional dan oleh karena itu 

tugas pendidikan imtak itu adalah tugas bersama antara kepala sekolah, guru agama, semua guru 

lainnya, semua aparat sekolah, orang tua dan masyarakat. Hal ini untuk memperhatikan masa 

praremaja dan masa remaja (Semiawan, 2009). Ini berarti semua program dan kegiatan 

pendidikan haruslah diarahkan untuk mencapai peningkatan Imtak siswa. Pandangn bahwa 

pengetahuan harus terpisah dari pengetahuan umum harus di tolak. Pandangan ini bila 

diaplikasikan dalam pendidikan akan menghasilkan lulusan yang terpecah kepribadiannya (split 

personality). Pandangan yang benar, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 ialah pandangan yang nondikotomis. 



 Isi kurikulum pendidikan dasar dalam program kurikuler (termasukSMP) wajib memuat 

sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan 

agama, PKn, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, Kerajinan, TIK, Penjaskes, dan Bahasa 

Inggris (Anonim, 2010). Pandangan nondikotomis itu harus dibentuk sekurang-kurangnya sejak 

bangku sekolah dasar. Ini merupakan tanggung jawab bersama bukan tanggung jawab guru 

agama saja. Iklim atau suasana sekolah yang kondusif merupakan salah satu aspek konteks 

pendidikan yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Bukan peraturan 

hukuman yang penting,melainkan hubungan emosinal yang mendasari hukuman itu untuk 

ditumbuhkan menjadi pola habitual yang sehat (Semiawan, 2009 : 94). Suasana sekolah yang 

kondusif adalah suatu kondisi lingkungan atau iklim sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan 

dinamis yang dapat menunjang efektivitas kegiatan pendidikan. Beberapa penelitian baik di 

negeri maju maupun di Negara berkembang selama tiga dekade ini menunjukkan bahwa iklim 

sekolah yang kondusif mempunyai hubungan yang erat dengan efektivitas pembelajaran, 

termasuk pendidikan etika dan moral. Karakteristik yang paling penting lagi adalah kejujuran, 

kesetiaan pada cita-cita dan mempunyai integritas pribadi yang tangguh,  Intelektual muslim  

adalah pencipta kebenaran dan obyektifitas mereka berani   menyatakan    yang  benar  dan   

salah   apa  adanya (Azra, 1998).  

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah adanya pemberdayaan sekolah yang 

berwawasan Imtak SMP Negeri 2 Tambakromo Pati di dalam visi dan misinya secara tersirat dan 

tersurat menunjukkan potensi tersebut, lagi pula letak  geografisnya berada di tengah hutan dan 

pegunungan yang jauh dari pusat kota, latar belakang siswa yang pluralis, tenaga pendidik yang 

domisilinya cukup jauh dari tempat sekolahan. Oleh sebab itu peneliti merasa  amat tertarik 



untuk mengungkap sejauh mana pemberdayaan sekolah yang berwawasan Iman dan Takwa 

(Imtak)  di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati.                

B. Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian  adalah bagaimana karakteristik pemberdayaan  sekolah berwawasan imtak 

di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati. 

2. Sub Fokus Penelitian : 

a. Bagaimana karakteristik pemberdayaan organisasi sekolah berwawasan  imtak  di SMP 

Negeri 2 Tambakromo Pati. 

b. Bagaimana karakteristik pemberdayaan sosialisasi nilai-nilai imtak bagi seluruh warga 

sekolah di SMP Negeri Tambakromo Pati. 

c. Bagaimana karakteristik hubungan kerja antar warga sekolah berwawasan imtak di SMP 

Negeri 2 Tambakromo Pati. 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.   

1. Mendeskripsikan karakteristik pemberdayaan organisasi sekolah yang berwawasan Imtak  

SMP Negeri 2 Tambakromo Pati. 

2. Mendeskripsikan karakteristik pemberdayaan sosialisasi nilai-nilai imtak bagi seluruh warga 

sekolah SMP Negeri 2 Tambakromo Pati. 

3. Mendeskripsikan karakteristik hubungan kerja antar warga sekolah SMP Negeri 2 

Tambakromo  Pati.  

 

D. Manfaat Penelitian 



Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian yang berkaitan 

dengan manajemen berbasis mutu (TQM). Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mencari 

formula baru strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jaman. Strategi yang 

dimaksud adalah strategi pembelajaran yang  lebih menitikberatkan pada epistimologi 

pendidikan Islam, mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik kearah pembentukan karakter 

akhlakul karimah. 

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis :             

1. Bagi Dinas Pendidikan, sebagai bahan masukan mengenai manajemen pendidikan yang 

berbasis mutu sekaligus strategi pembelajaran yang dapat dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang kependidikan.          

2. Bagi kepala sekolah, merupakan sumbangan pemikiran khususnya kepala Sekolah 

Menengah Pertama sehingga mampu memberdayakan sekolahnya ke arah yang lebih baik. 

3. Bagi guru dan warga sekolah, sebagai informasi untuk lebih memahami tentang pentingnya 

sekolah yang berwawasan Imtak. 

E. Daftar Istilah 

1.  Pemberdayaan  adalah merupakan aktivitas yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam hal ini   memperdayakan secara maksimal segala potensi yang ada di SMP Negeri 2 

Tambakromo-Pati. 

2. Sekolah adalah salah satu lembaga pendidkan yang menyelenggarakan proses belajar 

mengajar untuk membimbing, membina dan mengembangkan potensi anak didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

3. Berwawasan Imtak  adalah sekolah yang meletakkan kedudukan iman dan takwa sebagai 

salah satu tujuan sekolah. 



4. SMP Negeri 2 Tambakromo Pati  adalah suatu lembaga pendidikan formal yang terletak di 

Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


