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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan agama adalah suatu hal penting dalam kehidupan manusia, 

karena pendidikan adalah pengembangan pikiran manusia,, penataan tingkah 

laku, serta emosionalnya berdasarkan norma-norma agama, dengan maksud 

merealisasikan tuujuan ajaran agama dalam kehidupan individu dan 

masyarakat, yakni dalam seluruh kehidupan mereka. Sedangkan manusia 

diciptakan oleh Allah di bumi untuak menjadi kholifah yaitu memimpin umat 

di dunia. Maka dari itu, manusia harus lebih pandai dan lebih mengerti 

dibanding yang dipimpinnya. Disamping itu, pendidikan juga dapat 

mengangkat derajat manusia. Sehingga Islam mewajibkan setiap umatnya 

untuk menuntut ilmu. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pendidika agama itu sangat diperlukan 

sekali dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya 

pendidikan agama dalam kurikulum sekolah mulai dari dari Sekolah Dasar 

samapi dengan Universitas. Undang-Undang RI No. 20 / 2003 tentang 

sisdiknas (UUSPN) pasal 36 ayat 3 yang berbunyi “kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam krangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memperhatikan diantaranya : peningkatan Iman dan 

Taqwa”, dan dalam pasal 37 ayat 1 ditetapkan bahwa “Isi kurikulum setiap 
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jenis jenjang dalam jalur pendidikan wajib memuat yang diantaranya 

pendidikan agama.” 

Di samping itu, pendiidkan agam telah sesuai dengna harapan yang sudah 

dicita-citakan oleh pemerintah, yaitu pembentukan tiga aspek yang meliputi : 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini dapat dilihat dari materi yang 

disajikan yaitu meliputi Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Dengan demikian 

jelaslah bahwa pendidikan agama Islam diperlukan seluruh lapisan masyarakat 

juga lembaga-lembaga pendidikan umum mulai dari tingkat Sekolah Dasar 

sampai Universitas. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang 

berstatus swasta khususnya tingkat SD, sering tidak mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Sehingga membuka kemerosotan akhlak atau moral, karena 

kurang tertanam jiwa agama pada mereka. 

Akibat kemerosotan moral bisa mengakibatkan rentannya nilai-nilai 

moral agama pada pesrta didik. Hal itu bisa mengakibatkan diantaranya 

tawuran antar pelajar, demo yang anarkhis, pemakaian narkoba, pergaulan 

bebas, perilaku menyimpang, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. 

Menurut pndapat ahli psikolog “Khlberg” mengatakan bahwa moralitas 

ditinjau dari segi tak perseorangan, yaitu perilaku baik sebagai hak pribadi 

sesuai dengan aturan dan patokan sosial, perubahan hukum dan turan dapat 

diterima jika diperlukan untuk mencapai hal-hal yang paling baik. 

Pelaksanaan  proses perkembangan moral dihasilkan oleh proses interaksi 

antar aktivitas yang tertuju kepada suatu maksud tertentu yakni strukutural 

organisme pribadi dengan ciri-ciri khas universal dari lingkungan sosialnya 
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moralitas akan tercapai apabila kita menanti hukum lahiriyah bukan lantaran 

hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut kepada kuasa 

sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu 

kewajiban untuk kita taati. 

Dewasa ini, masalah moral atau akhlak juga merupakan salah satu pokok 

ajara Islam yang harus diutamakan dalam pendidikan Islam untuk ditanamkan 

atau diajarkan kepada peserta didik, dengan maksud membentuk manusia 

yang berkepribadian kuat dan baik (berakhlakkul karimah). 

Maka dari itu tugas para pendidik tidak hanya cukup mengajarkan materi 

pelajaran saja kepada peserta didiknya. Para pendidik juga diberi tugas untuk 

senantiasa mengontrol tindakan moral pesrta didik dengan pemikiran, 

pertimbangan dan tanggung jawab. Satu variabel yang tidak dapat 

dimanipilasi oleh perancang pendidikan yaitu memahami dan mengenal 

karakteristik peserta didik sebagai individu, kelompok maupun sebagai 

manusia makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi memahami mereka tidak hanya 

sekarang, melainkan megantisipasi masa depannya. Hal ini mutlak harus 

dijadikan pijakan dalam memilih dan mengembangkan strategi dalam 

pendidikan agama Islam. 

Banyak sekali kasus dalam zaman modern ini dan semua itu 

menunjukkan semakin merosotnya masalah moral. Masalah moral adalah 

adalah masalah yang sangat penting bagi setiap orang dan bagi setiap bangsa. 

Kalau moral sudah rusak, maka ketenteraman dan kehormatan bangsa itu akan 
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hilang. Untuk memelihara kelangsungan hidup secra wajar, maka perlu sekali 

adanya moral yang baik. 

Dalam dunia modern, orang kelihatannya kurang mengindahkan agama. 

Anak-anak dibesarkan tanpa megenal keluarganya. Keluarga banyak yang 

menumpahkan perhatiannya pada pengetahuan umum, tetapi sedikit sekali 

terhadap pendidikan agama. Mereka tidak menyadari bahwa apabila 

keyakinan beragama itu terpilih menjadi bagian yang integral, perkataan 

bahkan perasaannya. Kemajuan dibidang pengetahuan tidak ada hasilnya 

apabila pemilik ilmu tersebut telah mengabikan moral atau agama. 

Sebenarnya factor-faktor yang menimbulakan gejala-gejala kemerosotan 

moral dalam masyarakat modern sangat banyak sekali. Akan tetapi yang 

terpenting adalah kurang tenteramnya jiiwa setiap orang. 

SD Muhammadiyah 10 Tipes adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

berada dalam naungan Departemen Agama. Sekolah ini merupakan salah satu 

sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup dalam menunjang pendidikannya. 

Di samping itu, SD Muhammadiyah 10 Tipes juga merupakan salah satu 

dari sekian banyak jalur pendidikan yang diselenggrakan di sekolah yang 

umumnya mempunyai siswa yang berkenaan dengan asumsi permasalahan 

yang mewarnai pelaksanaan pendidikan agama Islam yang kuatsekali 

pengaruhnya terhadap moral siswanya.  Maka dari itu penulis mengangkat 

judul “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap  Moral Siswa Kelas 

IV SD Muhammadiyah 10 Tipes  Surakarta Tahun  Ajaran 2012 / 2013. ” 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi masalah- masalah yang terjadi sebagai berikut: 

1. Merosotnya moral siswa tidak hanya disebabkan oleh kemajuan zaman 

pada era modern ini tetapi adanya factor lain yang menunjang merosotnya 

moral anak. 

2. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Baik 

itu di rumah ataupun di sekolah. 

3. Dalam proses belajarnya, siswa kurang begitu memahami pentingnya 

moral atau akhlak yang baik bagi dirinya sendiri serta akibat yang 

ditimbulkan ketika ia benar-benar melupakan agamanya sama sekali. 

4. Kurangnya cara menumbuhkan sikap yang baik pada diri siswa agar 

tercapai tujuan pendidikan agamanya. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Permasalahan  moral siswa siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes 

dibatasi oleh Pendidikan agama Islam. 

2. Empat ajaran pokok yang diajarkan melalui PendidikanA gama Islam yaitu 

: keimanan, ibadah, al-Qur’an, akhlak 
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D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada identifikasi maslah di atas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 

10 Tipes ? 

2. Apa pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap moral siswa di SD 

Muhammadiyah 10 Tipes ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam moral siswa di SD 

Muhammadiyah 10 Tipes ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Sejalan dengan permasalahan-permasalahn tersebut di atas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Agma Islam di SD 

Muhammadiyah 10 Tipes. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap moral 

siswa di SD Muhammadiyah 10 Tipes. 

3. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam moral 

siswa di SD Muhammadiyah 10 Tipes. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini, hasilnya dapat berguna : 

1. Bagi guru-guru SD Muhammadiyah 10 Tipes yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menumbuhkan moral siswa. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran 

Pendidikan Agam Islam di SD Muhammadiyah 10 Tipes. 

3. Bagi sekolah, penelitian juga diharapkan mampu memberikan pendidikan 

karakter sebagai bagian dari kurikulum sekolah dan dapat diharapakan 

dapat memberikan peraturan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan 

moral siswa 

4. Pribadi peneliti, sebagagi suatu pengalaman yang sangat berharga dalam 

mengadakan penelitian dan menulis skripsi. 

 

 

 

   


