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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nilai-nilai keislaman merupakan landasan Islam yang paling penting. 

Seseorang yang benar dalam beragama, maka dia akan mendapatkan 

keselamatan di dunia dan akhirat. Namun apabila seseorang tidak benar dalam 

beragama maka akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Kesyirikan 

merupakan dosa yang akan membawa kecelakaan di dunia serta kekekalan di 

dalam azab neraka. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-

Qur‘an QS. An-Nisa(4): 48 

 .َرى ِإْثًما َعِظيًماِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقِد اْفَت

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) jika Dia 
(Allah) dipersekutukan dengan yang lain, dan Dia (Allah) mengampuni segala 
dosa selain (syirik)itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar”.1 

 
Untuk memahami, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan serta 

menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan 

pembelajaran, pendalaman, pengamalan, dan pemahaman Pendidikan Agama 

Islam. Pendidikan Agama Islam ditinjau sangat penting dalam 

mengembangkan nilai-nilai Islam, karena di dalam Pendidikan Agama Islam 

diajarkan tentang penerapan  nilai-nilai keislamanan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Pendidikan Agama Islam sangat penting sekali dipelajari dan diajarkan 

kepada peserta didik, karena peserta didik adalah penerus bangsa maka nilai-
                                                            
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya(Bandung, Diponegoro, 2006), hlm. 86. 
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nilai keislaman harus ditanamkan dalam jiwa peserta didik sejak dini melalui 

Pendidikan Agama Islam.Pendidikan Agama Islam di Indonesia menjadi titik 

tolak keberhasilan dalam meluruskan aqidah, keimanan keyakinan serta 

kepercayaan peserta didik sebagai penerus bangsa. Apabila Pendidikan Agama 

Islam diajarkan dengan benar kepada peserta didik, maka akan muncul 

generasi muda bangsa yang  memiliki keimanan yang baik. 

Namun pada kenyataannya, pada saat ini Pendidikan Agama Islam 

mengalami kegagalan dalam mengembangkan dan mengajarkan nilai-nilai 

keislaman kepada peserta didik.Kegagalan Pendidikan Agama Islam terlihat 

dalam carut marutnya sendi kehidupan masyarakat dan birokrasi.Masyarakat 

masih terbelenggu dalam masalah kesyirikan, kekufuran, kejahiliyahan, 

ketahayulan, kebid’ahan.Sementara itu, anak-anak, remaja, pemuda, dan 

bahkan santri juga menjadi sasaran empuk internalisasi budaya 

Barat.Akibatnya, mereka seakan-akan tidak memiliki pegangan hidup dan 

teracuhkan dari lingkungannya.2 

Kondisi seperti ini juga dirasakan di Pondok Pesantren Darusy 

Syahadah Simo Boyolali. Dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dalam 

Pendidikan Agama Islam pada santrinya.Pondok mengalami banyak sekali 

tantangan yang muncul akibat pemahaman-pemahaman jahiliyah dan 

ketaklidan, serta pengaruh dari internalisasi budaya Barat. Banyak santri yang 

terpengaruh oleh ajaran  nenek moyang, masyarakat dilingkungan sekitarnya 

dan ajaran-ajaran jahiliyah, sehingga muncul kepercayaan dan keyakinan santri 

                                                            
2Jeffrie Giovannie, “Mengevaluasi Keberagamaan, Menuju Kebangkitan”, Seputar Indonesia, 

Senin, 5 Mei 2008, hlm.4. 
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yang seharusnya tidak dilakukan didalam Pondok seperti: membawa 

jimat,melakukan kebid’ahan,kepercayaan kepada malam suro, kepercayaan 

kepada benda-benda mati yang memiliki kekuatan, dan lain-lain. Dari masalah 

tersebut maka diperlukan pengajaran dan pengasuhan yang tepat dalam 

menanamkan nilai-nilai keislaman kepada santri. 

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Penanaman nilai-nilai keislaman dalam Pendidikan Agama Islam di 

KMI Pondok Pesantren Darusy Syahadah tahun ajaran 2015/2016. Judul 

penelitian yang penulis angkat adalah ”Penanaman Nilai-nilai Keislaman 

dalam Pendidikan Agama Islam di KMI Pondok Pesantren Darusy 

Syahadah Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah padapenelitian ini adalah “Apa saja kegiatan yang dilakukan di 

Pondok Pesantren Darusy Syahadah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman 

dalam pendidikan agama Islam”? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah yang 

ada adalah mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan dalam menanamkan 

nilai-nilai keislaman dalam Pendidikan Agama Islam di KMI Pondok 

Pesantren Darusy Syahadah Simo Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yangmeliputi:  

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khazanah keilmuan terutama dalam bidang Pendidikan Islam bagi penyusun 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian lain yang membahas masalah yang sama 

dan untuk menambah keilmuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.  

b. BagiKMI Pondok Pesantren Darusy Syahadah 

Dapat memberikan masukan dan pemberitahuan, sumbangan ide dan 

pemikiran, juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

pendidikan, terutama dalam penanaman nilai-nilai keislaman melalui 

Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

 

 




