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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama sebagai dasar pijakan umat manusia memiliki peran yang sangat 

besar dalam proses kehidupan manusia. Agama telah mengatur pola hidup 

manusia baik dalam hubungan dengan Tuhannya maupun berinteraksi dengan 

sesamanya dan pendidikan agama selalu mengajarkan yang terbaik dan tidak 

pernah menyesatkan penganutnya. 

Pendidikan agama sangat besar peranannya dalam membentuk sikap 

dan pribadi keagamaan individu atau anak didik, maka untuk mewujudkan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa sebagaimana dirumuskan 

dalam tujuan pendidikan nasional maka salah satunya dengan melaksanakan 

pendidikan agama, karena pendidikan agama memiliki jangkauan yang 

menyeluruh terhadap pembentukan seluruh aspek. 

Pendidikan agama yang dilaksanakan secara formal di sekolah, pada 

prinsipnya bertujuan untuk membentuk pribadi anak yang memiliki keimanan 

dan ketaqwaan yang tinggi, atas dasar keimanan yang dimiliki itu anak didik 

bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan 

agama, hal ini sesuai dengan pendapat Zakiyah Darojat 
2
, yang menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan Islam secara garis besarnya adalah membina 
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manusia agar menjadi hamba Allah yang sholeh dengan seluruh aspek 

kehidupan, perbuatan, pikiran dan perasaannya. 

Pendidikan agama merupakan bagian terpenting yang harus 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia (bermoral). Dengan 

demikian pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama di sekolah diharapkan 

mampu menghasilkan peserta didik yang benar-benar memiliki keimanan 

yang kuat dan ketaqwaan yang tinggi dengan dilandasi oleh akhlak mulia 

sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Agama Islam memberikan keyakinan dalam hal agama, 

serta nilai sosial yang mencakup nilai budaya dan aturan-aturan pergaulan 

serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang 

bersangkutan. Pendidikan Agama Islam memperbaiki akhlak anak-anak untuk 

membersihkan hati dan mensucikan jiwa mereka, agar berkepribadian baik 

dalam kehidupannya serta anak-anak menjadi mengetahui dan mengerti akan 

kewajiban sebagian umat beragama, sehingga ia mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan dan menjauhi dari larangan agama Islam. Artinya melalui 

pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan siswa agar menjadi orang yang 

disiplin, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat, serta 

akhlak perilaku yang terpuji. Semuanya itu dapat diusahakan melalui 

pendidikan, baik yang formal (di sekolah) maupun yang informal (di rumah 

oleh orang tua). 
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Sasaran pendidikan agama tertuju pada pembentukan sikap akhlak atau 

mental anak didik dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat dan alam 

atau sesama makhluk. Tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam 

ialah untuk membentuk orang-orang yang bermoral, sopan dalam berbicara 

dan berbuat, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, jujur dan suci. 

Tujuan pendidikan Islam bukanlah sekedar memenuhi otak peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan, tetapi tujuan itu adalah mendidik akhlak dengan 

memperhatikan segi-segi kesehatan, pendidikan fisik dan mental, perasaan dan 

praktek serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat. Suatu 

moral yang tinggi adalah tujuan utama dan tertinggi dari pendidikan Islam dan 

bukanlah sekedar mengajarkan kepada anak-anak atau peserta didik mengenai 

apa yang tidak mereka ketahui, tetapi labih dari itu, yaitu menanamkan rasa 

fadhilah, membiasakan bermoral tinggi, sopan santun sehingga hidup ini 

menjadi suci dan ikhlas. 

Pada tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mata pelajaran 

agama Islam diajarkan sejak kelas X sampai kelas XII. Pelajaran ini berisikan 

keimanan, akhlak, Al-Quran Hadits, ibadah dan tarikh. Yang juga di dalamnya 

menyangkut teori hukum Islam yaitu tentang kewajiban manusia, khususnya 

kewajiban individual kepada Allah Swt. Pada prinsipnya pelajaran agama 

Islam membekali siswa agar memiliki pengetahuan lengkap tentang hukum 

Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah kepada Allah. 

Dengan demikian siswa dapat melaksanakan ritual-ritual ibadah yang benar 

menurut ajaran Islam sesuai dengan ibadah yang dipraktekkan dan diajarkan 

Rasulullah SAW. 
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Dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang berisi kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa selama menempuh 

PAI di SMK, kemampuan ini berorientasai pada perilaku afektif dan 

psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka 

memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemampuan yang 

tercantum dalam komponen kemampuan dasar yang harus dicapai di SMK 

antara lain yaitu beriman kepada Allah Swt, dan lima rukun Islam yang 

disertai dengan mengetahui fungsinya serta terefleksi dalam sikap perilaku, 

dan akhlak peserta didik dalam dimensi verikal maupun horizontal. 

Berdasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih lanjut tentang pengaruh prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam terhadap perilaku disiplin siswa kelas X SMK Muhammadiyah Panekan 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2015/2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas perlu dibuat 

rumusan masalah yang akan menuntun langkah-langkah penelitian berikutnya 

agar tidak menyimpang dari konsep yang diharapkan, maka penulis 

mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut:  

Adakah pengaruh prestasi belajar Pendidikan Agama Islam terhadap 

perilaku disiplin siswa Kelas X SMK Muhammadiyah Panekan tahun 

Pelajaran 2015/2016?  
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dengan senantiasa yang 

masih harus di buktikan dengan perhitungan statistik setelah data terkumpul. 

Hal ini sesuai pendapat Suharsimi Arikunto. Hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data terkumpul
3
. Dengan demikian hipotesis 

merupakan jawaban sementara yang masih lemah kebenarannya yang harus 

dibuktikan dengan statistik melalui analisa data.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: “Ada pengaruh prestasi belajar pendidikan agama Islam terhadap 

perilaku disiplin siswa kelas X SMK Muhammadiyah Panekan”. artinya 

semakin baik prestasi belajar pendidikan agama Islam maka semakin 

meningkat pengaruhnya terhadap perilaku disiplin siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Panekan. 

Perilaku disiplin yang dimaksud di atas bahwa siswa lebih rajin dan 

terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, mengikuti pelajaran. Siswa 

dalam melaksanakan tatatertib sekolah dilandasi dengan senang hati dan 

kesadaran pribadi untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat 

sekolah. Dengan melaksanakan tatatertib sekolah akan terwujudnya hubungan 

antara siswa dengan guru, karyawan kepala sekolah dan dengan siswanya dan 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Siswa yang disiplin 

adalah yang selalu menaati peraturan sekolah, dapat mengatur waktu belajar di 
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rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan 

menjaga ketertiban diri saat belajar di kelas. Siswa mau mengerjakan tugas 

dengan senang, memperhatikan guru mengajar, respon terhadap guru yang 

sedang mengajar dan menanyakan pelajaran yang diajarkan, sehingga jika 

kurang paham mau menanyakannya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan dalam 

rangka memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah 

ada atau bahkan menemukan sesuatu pengetahuan yang baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh prestasi pendidikan agama 

Islam terhadap perilaku disiplin siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Panekan tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Manfaat Penelitian  

Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh pelaksanaan 

pendidikan agama Islam terhadap perilaku disiplin siswa, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Manfaat dari hasil penelitian yang penulis harapkan adalah:  

1. Manfaat Teoritis:  

Hasil penelitian ini menambah khasanah pengetahuan para pembaca 

dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi perbaikan 

pendidikan, yakni tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam.  
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2. Manfaat Praktis:  

a. Bagi Penulis  

Memperoleh peningkatan kualitas keilmuan dan pemahaman baru 

serta pengembangan ilmu, terutama bagi penulis sendiri dalam 

mendalami masalah-masalah pendidikan agama Islam dan perilaku 

disiplin siswa.  

b. Bagi Siswa 

Memberikan pemahaman kepada para pendidik dalam dalam 

melaksanakan pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 

Panekan dan memberikan tuntunan tingkah laku yang disiplin pada 

siswa.  

c. Bagi Sekolah  

Dapat dijadikan sebagai sarana dan acuan untuk meningkatkan 

proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

 

E.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Kerangka Teoritik Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 
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Bab II  Kajian Teori tentang: Pengertian Pendidikan Agama Islam, Dasar 

dan Tujuan Pendidikan Agama Islam, Pengertian Perilaku Disiplin 

Siswa, Karakteristik Perilaku Disiplin Siswa,  Faktor yang 

mempengaruhi perilaku disiplin siswa dan pengertian prestasi belajar 

Bab III  Merupakan metode penelitian yang membahas jenis dan pendekatan 

penelitian, tempat dan subjek penelitian, popilasi, sampel, metode 

pengumpulan data, dan mettode analisa data.  

Bab IV Merupakan hasil penelitian lapangan yang meliputi tinjauan umum 

tentang SMK Muhammadiyah Panekan yang berisi data sekunder 

dan data primer yaitu data prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

serta data hasil angket dan Analisis data yang meliputi analisis 

pendahuluan, analisis data, analisis lanjut. 

Bab V  Merupakan pembahasan dari hasil analisis data. 

Bab VI  Adalah bab penutup yang merupakan bab terahir dari pembahasan 

penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran, daftar 

lampiran dan riwayat pendidikan penulis. 

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku 

pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan bimbingan dari dosen pembimbing. 


