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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memahami makna pembinaan keagamaan bagi masyarakat berarti kita 

harus menganalisis secara pedagogis suatu aspek utama dari keagamaan 

tersebut.Keagamaan sebagai petunjuk bagi umat islam mengandung implikasi 

kependidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi 

seorang mukmin, muslim, muhsin dan muttakin melalui proses demi tahap 

agar terwujud kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tak bisa 

lain kecuali dari pembinaan khususnya pembinaan keagamaan.Sebab 

moralitas yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama nilai-

nilai agama dan norma-norma agama.Agama yang berdimensi kedalam 

kehidupan manusia membentuk daya tahan untuk menghadapi berbagai, 

ancaman, penderitaan dan keluar membentuk tingkah laku sesuai ucapan 

batinya.2 

Agama banyak mengandung sistem nilai dimana proses pembinaan 

keagamaan berlangsung dan dikembangkan secara konsisten untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Sejalan dengan pemikiran ilmiah dan filosofis dari pemikir-pemikir 

pedagogis muslim maka sistem nilai itu kemudian dijadikan dasar bangunan 

(struktur) pembinaan keagamaan yang fleksibel menurut kebutuhan dan 

kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu. 

Keadaan demikian dapat dilihat dari negara-negara dimana Islam 

dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pendidikan formal atau non 

formal.Kecenderungan itu sesuai dengan sifat dan watak kelenturan nilai-nilai 

ajaran islam itu sendiri yang dinyatakan dalam suatu ungkapan al-islam shalih 

                                                           
1  M.Arifin.,  Ilmu  Pendidikan  Islam ;   Tinjuan  Teoriti  dan  Praktis  Berdasarkan  Pendekatan  

Interdisiplinear,  

(Jakarta: Bumi  Aksara, 2003),  hlm..21. 

2 M.Arifin, Op.Cit.,hlm.33. 

 
 



2 

 

 
 

likuli zaman waal-makan (islam adalah agama yang Sesuai untuk semua 

konteks zaman dan tempat).3 

Sebagai sumber pedoman bagi umat Islam agama berarti membawakan 

nilai-nilai yang membudayakan manusia.Hampir dua pertiga agama islam 

mengandung motivasi keagamaan bagi umat manusia.Bila dicemati secara 

mendalam bagaimana tuhan mendidik kalam ini tampak bahwa Allah SWT 

sebagai yang maha pendidik (al-murabbi al-a’dham) dengan kodrat dari 

iradat-Nya telah mempolakan suatu suprasistem  apa pun.Sebagai maha 

pendidik menghadapi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan di alam ini 

berjalan dalam suatu sistemsuatu proses kehidupan yang terjadi selama alami. 

 Hal demikian menjadi contoh bagi makhluk-Nya yang berusaha 

mengembangkan kehidupan secara manusiawi dan alami sesuai dengan garis 

yang telah diletakkan Allah SWT.Pembinaan keagamaan bagi masyarakat di 

Desa Newung Sukodono ini bisa meningkatkan keimanan, pemahaman dan 

pengamalan masyarakat terhadap ajaran agama Islam.4 

Sekedar contoh mengapa Allah SWT yang maha kuasa itu secara 

langsung menjadikan makhluk-Nya baik atau jahat pandai atau bodoh,bahagia 

atau celaka,sehat atau sakit (jasmaniah atau rohaniah),tumbuh dan 

berkembang atau lemah dan punah sama sekali.Melainkan Allah 

menjadikannya melalui sistem berbagai macam proses yang pada dasarnya 

terletak pada suatu mekanisme sebab akibat.Seperti berbuat baik 

mengakibatkan Tuhan memberi pahala. 

 Karena berbuat jahat Tuhan membalas dengan siksaan.Karena 

beriman dan beramal solehTuhan memberi pahala yang tidak putus-putus dan 

karena bersyukur terhadap nikmat Allah SWT maka Allah SWT akan 

menambah nikmat-Nya.   

                                                           
3 Hujair AH. Sanaky, Pradigma Pendidikan Islam: membangun Masyarakat Madani 

Indonesia,(Yogyakarta:  Safiria Insania Press,2003),hlm.2-7. 

4 M.Arifin, Op.Cit.,hlm.33. 

4.Mulyana, Dedy.Metodologi Penelitian Kualitatif,Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Budaya.Bandung: Remaja Rosdakarya,2008. 
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Disamping maha pencipta dan mahakuasa atas segala-galanya Allah 

SWT juga berperan sebagai maha pendidik terhadap hamba-hamba-Nya.Dia 

adalah pendidik atas sekali amalan. 

Para malaikat,rasul,nabi-nabi,serta para wali-wali sampai kepada para 

ulama yang bertugas sebagai penyambung kalam Iiahi dan sekaligus sebagai 

pembantu Allah SWT dalam proses mendidik manusia agar menjadi hamba 

yang beriman,bertakwa,dan taat kepada perintah-Nya.5 

Mengapa Allah SWT perlu menciptakan planet-planet dalam suatu 

sistem tata surya yang berjalan diatas khittah yang teratur dan konstan dalam 

pola keseimbangan dan keserasian.Mengapa Allah SWT  menciptakan wadah 

dunia sebagai suatu sistem institusi dimana umat manusia dididik untuk 

mampu mengembangkan dirinya serta mampu berinteraksi dengan dunia 

sekitarnya. 

semua membuktikan betapa Tuhan ingin menunjukkan segala sesuatu 

yang hidup dialam ini tidak terjadi secara insidental,akan tetapi harus melalui 

proses dalam suatu sistem yang bekerja secara mekanis yang dapat dicontoh 

dan ditiru oleh hamba-hamba-Nya,khususnya manusia.6Apabila manusia 

mengikuti dan berjalan menurut sistem tersebutmaka segala ikhtiar manusia 

akan berakhir pada tujuan yang dicita-citakan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang begitu cepat di negara 

kita ini disamping mendatangkan manfaat yang banyak juga dapat 

menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan bangsa ini.Hal ini 

ditandai dengan begitu cepatnya pengaruh budaya barat yang masuk ke 

Indonesia secara vulgar terutama bagi kaum mudanya tanpa memperhatikan 

memperhitungkan apakah budaya itu sesuai dengan kepribadian bangsa norma 

sosial apalagi norma agama. 

Pokok-pokok kandungan pembinaan keagamaan tersebut dapat 

dikerucutkan bahwa pokok utamanya adalah keagamaan,keimanan,dan 

ketakwaan.Ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menurut 

                                                           
5Al-buraikan,Ibrahim Muhammad.2000.Pengantar Studi Aqidah Islam.Jakarta:Rabbani pres 
6M.arifin,OP.Cit.,hlm.34. 
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Jalaluddin identik dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu sesuai dengan hakikat 

penciptaan manusia agar manusia menjadi pengabdi Allah SWT yang patuh 

dan setia dengan iman dan takwa.7 Begitu juga yang dikatakan oleh Ahmad 

Ludjito bahwa predikat takwa merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan 

termasuk tujuan pendidikan nasional.8 

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap 

kandungan makna pembinaan keagamaan bagi masyarakat tersebut dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI 

MASYARAKAT DI DESA NEWUNG SUKODONO 2017”. Sebab penulis 

berasumsi bahwa merupakan muatan dari pendidikan islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Di Desa Newung 

Sukodono Thn 2017? 

2. Kedudukan Dan Sebagai Atas Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan 

Bentuk-bentuk Pembinaan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah  

a. Untuk MendiskripsikanPelaksanaan Pembinaan Keagamaan Di 

Desa Newung Sukodono Thn 2017. 

b. Mendiskripsikan Bentuk-bentuk Pembinaan Keagamaan. 

 

 

 

 

                                                           
7 Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan bin Abdul.2000. kitab Tauhid 3 Jakarta:Darul Haq.  
8 Himpunana Putusan thn 1983.Yogyakarta. 
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2. Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis dapat menambah hazanah keilmuan terutama 

mengenai peran pembinaan dalam menyelenggarakan keagamaan 

untuk masyarakat. 

b. Secara Praktik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya serta 

sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam 

menyelenggarakan keagamaan untuk masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


