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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang semakin maju peradabannya ini timbul kecenderungan 

orang untuk serba membolehkan perbuatan yang disenangi. Gejala ini sering 

disebut dengan istilah “permissiveness”, dimana nilai dan norma diukur secara 

rasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap hidup yang serba 

membolehkan dan perkembangan teknologi informasi menjadi satu tantangan, 

karena tidak jarang menyuguhkan budaya yang tidak Islami.1 

Pergaulan hidup antar bangsa yang semakin terbuka seolah sudah tidak 

ada batas. Dalam situasi seperti ini pertukaran informasi, budaya, pola hidup 

terjadi secara alamiah dan tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini akan berdampak 

pada perubahan dalam berbagai segi kehidupan yang akan mendorong 

terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat.2 

Islam sebagai agama yang menghantarkan manusia kepada 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat, memberikan tuntunan pada manusia 

tentang “segala aspek dasar” kehidupan termasuk aspek pendidikan. Pada 

dasarnya aspek pendidikan merupakan satu arahan dalam memahami dan 

mengolah segala yang berhubungan dengan aktivitas hidup mereka.3 Untuk 

                                                            
1Yunus Hanis Syam, Cara Mendidik Generasi Islami (Jogjakarta: Media Jenius Lokal, 2004), 

hlm. 15. 
2Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur’an (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 

5. 
3Ibid, hlm. 7. 
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membekali manusia agar dapat mencapai perilaku yang baik, maka 

perlu diberikan satu bimbingan dan pendidikan yang kontinu dan terarah.4  

SMP IT Nur Hidayah Surakarta adalah sebuah lembaga pendidikan 

berbasis Islam yang mempunyai program kegiatan ḥalaqah. Salah satu 

tujuannya yaitu menjadi penggerak dalam pengembangan dan peningkatan 

kualitas pendidikan agama Islam di tengah masyarakat, baik orang tua, dan 

lingkungan serta dunia pendidikan.5 

Pendidikan agama Islam yang disampaikan bukan sekedar transfer 

informasi tentang ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu 

proses pembentukan perilaku.6 Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam yang 

dilakukan dalam bentuk ḥalaqah idealnya mengarahkan pada pembentukan 

perilaku, dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai pengaruh ḥalaqah terhadap perilaku keagamaan dengan mengadakan 

penelitian yang berjudul Pengaruh Keikutsertaan Siswa Kelas VIII di SMP 

IT Nur Hidayah Surakarta dalam Ḥalaqah terhadap Perilaku Keagamaan 

pada Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah adalah “Apakah keikutsertaan siswa kelas VIII di SMP IT Nur 

                                                            
4Yunus Hanis Syam, Cara, hlm. 4. 
5Dokumen Buku Mutabaa̒h ḥalaqah  di SMP IT Nur Hidayah Surakarta, dikutip pada 21 

November 2013. 
6Syahidin, Menelusuri, hlm. 2. 
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Hidayah Surakarta dalam ḥalaqah berpengaruh terhadap perilaku keagamaan 

pada tahun pelajaran 2013/2014?” 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian”.7 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HO= 

bahwa keikutsertaan siswa kelas VIII di SMP IT Nur Hidayah Surakarta dalam 

ḥalaqah tidak berpengaruh terhadap perilaku keagamaan pada tahun pelajaran 

2013/2014. Ha= bahwa keikutsertaan siswa kelas VIII di SMP IT Nur Hidayah 

Surakarta dalam ḥalaqah berpengaruh terhadap perilaku keagamaan pada 

tahun pelajaran 2013/2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah “Untuk mengungkap pengaruh keikutsertaan siswa 

kelas VIII di SMP IT Nur Hidayah Surakarta dalam ḥalaqah terhadap perilaku 

keagamaan pada tahun pelajaran 2013/2014”. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis: dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dan 

pengetahuan dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara praktis: dapat menjadi bahan masukan bagi instansi pendidikan 

pada umumnya dan SMP IT Nur Hidayah Surakarta pada khususnya. 

                                                            
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 96. 




