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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis moralitas masih menjadi persoalan serius bangsa ini. Berbagai berita, 

baik yang dirilis media cetak maupun elektronik, mewartakan semakin merosotnya 

moralitas anak bangsa. Itu bisa kita lihat dengan maraknya perkelahian atau 

tawuran entah antar siswa, maupun antar mahasiswa, seperti sudah membudaya, 

dan intensitasnya cukup tinggi. 

Selain tawuran, tren pergaulan tanpa batas yang dibarengi seks bebas, bagi 

sebagian oknum anak bangsa sudah menjadi hal biasa, entah itu dilevel sekolah 

menengah pertama, hingga bangku perguruan tinggi bahkan sudah mulai masuk 

ditingkat sekolah dasar. Fenomena ini bukan tanpa bukti, sekali waktu cobalah kita 

ketik di mesin pencari/search engine google.com kata yang mewakili fenomena itu. 

Dalam hitungan detik, kita akan disodori aneka tampilan yang menjadi bukti 

degradasi moralitas anak bangsa-entah file dalam bentuk foto, video, maupun 

pemberitaan lain. Degradasi moralitas lain, bisa kita baca dari berbagai data yang 

merilis misalnya tentang kebiasaan mengkonsumsi minum-minuman keras, 

penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) baik ditingkat sekolah 

menengah pertama hingga bangku perguruan tinggi. 

Di sisi lain, budaya kekerasan tidak hanya berasal dari anak didik, tetapi 

juga dari lingkungan lain yang mengenai mereka. Dalam hal ini anak didik yang 

menjadi korban.  

Jika membaca data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI, 2014), kita akan mengelus dada. Itu karena kekerasan pelajar mulai umur 

9-20 tahun yang dilaporkan KPAI ke kepolisian, mengalami peningkatan lebih dari 

20 persen. Sementara hasil survei KPAI yang dilakukan akhir 2014 di 9 provinsi, 

yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, 

Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, dengan total responden 1.026 siswa, 

menyebutkan masih tingginya tindak kekerasan pada siswa. Kakus kekerasan 

dalam pendidikan serupa, juga pernah dilakukan oleh oknum guru, seperti kasus 
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dugaan pelecehan seksual di SMAN 22 Jakarta, SD Negeri di Depok, atau dugan 

kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru di salah satu SD Negeri di Tanjung 

Priok, Jakatrta, akhir 2014. 

Mutakhir, laporan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri, 2015), 

menyebut adanya oknum siswa sekolah yang menjadi kawanan begal sepeda motor. 

Oknum siswa ini ada yang berasal dari siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) 

dan sekolah menengah umum (SMA), di berbagai daerah. Masuknya oknum siswa 

dalam sindikat begal sepeda motor, tentu tidak bisa dianggap sepele. Sangat 

disayangkan, mereka di usia masih sangat belia, sudah terjerumus dalam dunia 

kriminal yang hitam kelam.1 

Sejatinya diusia sekolah dasar menjadi langkah awal untuk memupuk 

perilaku keberagamaan bagi siswa. Dengan perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam kelak sikap dan perilaku ini akan melekat dan dibawa sampai usia 

dewasa dan selama-lamanya. Perilaku keberagamaan yang mestinya tertanam sejak 

dini adalah sikap religiusitas, sosialitas, keadilan, kejujuran, kemandirian, tanggung 

jawab dan peduli terhadap lingkungan. 

Sikap religiusitas ini menjadi pondasi dan benteng paling awal untuk 

membiasakan siswa menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, 

membiasakan membaca Al-Qur’an diwaktu luang. Melaksanakan shalat duha 

secara bersama-sama dan amalan-amalan sunat lainnya. 

Sikap dan perilaku yang terpuji dalam berinteraksi sosial juga seyogyanya 

harus terpatri oleh setiap peserta didik dalam bergaul sehari-hari, mulai dari 

berbicara yang penuh dengan lemah lembut, sopan santun, saling mengasihi dan 

menyanyangi, tidak berbicara yang kotor dan menyakiti lawan bicaranya. 

Keadilan dan kejujuran memang menjadi prinsip umat Islam dalam 

menajalani kehidupan, perilaku keberagamaan ini sangat penting karena tanpa 

kejujuran dan keadilan seseorang akan sulit bisa diterima dan dipercaya oleh 

siapapun. Untuk itu kejujuran dan keadilan menjadi sesuatu yang berharga harus 

dijadikan pegangan dan dipraktikan dalam kehidupan. 

                                                           
1 Agus Wibowo dan Gunawan, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 3-4 
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Sikap dan perilaku agar tetap hidup mandiri, tanggung jawab dan peduli 

terhadap lingkungan juga menjadi hal yang harus ditanamkan oleh peserta didik, 

karena sikap kebregamaan ini akan menghantarkan seseorang untuk bisa hidup 

tanpa menyusahkan dan merepotkan orang lain. Tanggung jawab dan perduli 

terhadap lingkungan bagian dari tetap menjaga alam ciptaan Allah SWT ini agar 

terawat dan terjaga jangan sampai rusak dan merugikan orang-orang yang ada 

disekelilingnya.  

Kenyataan yang sangat memilukan peneliti temukan di lingkungan SDN 08 

Ciseureuh Kahuripan Pajajaran Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek 

Kab. Bandung. Mulai dari lemahnya kesadaran atas tugas dan kewajiban sebagai 

muslim untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti shalat 

lima waktu. Jangankan untuk bisa melaksanakan shalat lima waktu secara 

berjamaah, terkadang shalatnya saja masih sering dilalaikan. Kurang cinta dan 

gemar membaca Al-Qur’an dan juga sangat malas untuk melaksanakan amalan-

amalan sunat lainnya. 

Dalam menjalankan pergaulan hidup sehari-hari sangat sulit ditemukan 

kebiasaan-kebiasan yang Islami. Perkataan yang yang menggunakan bahasa hewan 

dan dengan nada yang kasar sudah menjadi hal yang lumrah dipakai. Terkadang 

tidak jarang pembicaraan tersebut membuat sakit hati dan merasa kecewa lawan 

bicaranya. Sikap dan perilaku yang tidak saling mengasihi, menyayangi dan 

menghormati tidak tampak dalam pergaulan sosial dilingkungan tersebut. ini seperti 

sudah menjadi tradisi yang terus menerus dilakukan hingga berkepanjangan. 

Bahkan orang dewasa juga mengikuti dan melakukan kebiasaan yang sangat buruk 

tersebut.2 

Perilaku kebragamaan lainnya seperti kejujuran dan keadilan menjadi 

sesuatu yang sangat asing, karena sifat ini sangat sulit ditemukan. Orang-orang 

yang ada disekitar sekolah tersebut suka sekali berbohong baik terhadap mereka 

yang seusia, kepada mereka yang usianya lebih rendah bahkan kepada seseorang 

                                                           
2 Wawancara dengan Asep Syarif Hidayat (Wakil Kepala Sekolah SD Alam Pelopor 

Rancaekek), Bandung, pada tangal 30 Maret 2019. 
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yang usianya lebih tua. Kebohongan itu terkadang untuk mengklabui hal sesuatu 

yang bisa menguntungkan untuk dirinya, misalnya berbohong masalah uang dan 

lain sebagainya. Sikap tidak bisa berlaku adil sudah pasti menempel didirinya 

karena biar bagaimanapun orrang tersebut akan sulit memposisikan diri untuk 

berlaku adil kepada siapapun.  

Rasa tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan juga sangat 

memprihatinkan. Tidak adanya kesadaran untuk menjaga dan merawat 

lingkungannya sendiri. Tidak adanya kerja bakti dan gotong royong untuk menjaga 

kebersamaan dan kekompakan. Lingkungan yang ada disekitar sekolah.3 

Melihat kenyataan tersebut rasanya kearifan lokal menjadi cara yang sangat 

penting bagi setiap anggota masyarakat dan setiap warga negara dalam suatu 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mempertahankan dan mentradisikan 

budaya sebagai suatu kearifan lokal maka setiap orang akan mudah memahami 

perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Nilai-nilai 

saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, nilai kejujuran, nilai untuk taat 

dan patuh terhadap perintah agama, nilai rasa tanggung jawab, gotong royong, dan 

tidak kenal menyerah perlu diajarkan pada anak-anak kita. Dengan demikian, 

penanaman perilaku kebragamaan melalui kearifan lokal seharusnya mulai 

diperkenalkan oleh para guru kepada para siswanya di sekolah. 

Lokal genius, indigenious knowledge atau local wisdom dapat digali secara 

ilmiah dari produk kultural dengan interpretasi yang mendalam. Sebagai produk 

kultural, tradisi budaya mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan 

kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama. 

Kaidah-kaidah sosial dan etos kerja, bahkan cara bagaimana dinamika sosial itu 

berlangsung (Pundenta, 2003:1), dengan kata lain, tradisi budaya sebagai warisan 

leluhur mengandung kearifan lokal (local wisdom) yang dapat dimanfaatkan dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kedamaian dan meningkatkan 

kesejahteraan. 

                                                           
3 Wawancara dengan Pepi Prahmasari (Kepala Sekolah SDN 08 Ciseureuh Kahuripan 

Pajajaran), Purwakarta, pada tanggal 29 Maret 2019. 

 



5 
 

 

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, setiap bangsa atau suku bangsa 

memiliki sumber yang berbeda dalam pembentukan karakter (character building) 

generasi penerus bangsanya.  

Budaya Sunda yang dominan hidup dan terus tumbuh di Jawa Barat 

memiliki sumber nilai yang sangat kaya dan beragam. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Zaini Alif seorang budayawan Sunda dengan mengutip Pramoedya Ananta Toer 

yang menyatakan bahwa lokalitas bukan ruang terpencil yang tak tahu bagaimana 

menanggapi hegemoni asing. Lokalitas juga bukan ruang kosong tanpa perlawanan. 

Lokalitas adalah sebuah ruang gerak dan relasi penuh percakapan dan perdebatan 

yang memungkinkan berbagai macam pencarian posisi-posisi baru. Lokalitas 

adalah bangunan sosial dimana daya tawar beroperasi dan proses produksi dan 

reproduksi berlangsun. Selanjutnya Zaini menguaraikan dasar-dasar filsafat yang 

kemudian menjadi paradigma berpikir masyarakat Sunda, bahwa pandangan hidup 

tentang manusia sebagai pribadi orang Sunda menyatakan bahwa manusia harus 

punya tujuan hidup yang baik, dan senantiasa sadar bahwa dirinya hanya bagian 

kecil saja dari alam semesta. Sifat-sifat yang dianggap baik adalah harus sopan, 

sederhana, jujur berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, baik 

hati, bisa dipercaya, menghormati dan menghargai orang lain, waspada dapat 

menggendalikan diri, adil dan berpikiran luas serta mencintai tanah air dan bangsa. 

Kearifan lokal budaya Sunda yang kaya dengan nilai-nilai positif perlu 

ditransformasi pada generasi muda melalui pendidikan secara kontinyu dan terus 

mengalami proses reflektif agar kearifan lokal budaya sunda bisa mendorong 

karakter sunda yang unggul sehingga pada akhirnya setiap siswa memiliki 

kecakapan hidup (life skill) yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka pada 

jamannya.  

Salah satu kearifan lokal sunda yang memiliki syarat nilai akan norma-

norma agama adalah budaya 5 Pinunjul (lima hal terpuji). Kearifan lokal sunda ini 

sangat bagus untuk bisa dihayati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari karena 

mengajarkan akan nilai-nilai kebaikan baik untuk diri sendiri dan untuk sesama. 

Kearifan lokal 5 pinunjul adalah termuat dalam lima kategori sebagai berikut: 
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1. pinunjul kéwes-gandes (terpuji dalam kerapihan berpakaian dan 

penampilan) 

2. pinunjul tatakrama basa (terpuji dalam kesantunan berbahasa) 

3. pinunjul réngkak paripolah (terpuji dalam sikap dan tingkah-laku) 

4. pinunjul rumawat lingkungan (terpuji peduli lingkungan) 

5. pinunjul motékar rancagé  (terpuji dalam kreativitas) 

Lima unsur karakter hal terpuji di atas, sayangnya masih belum bisa 

dijalankan oleh masyarakat yang ada dilingkungan SDN 08 Ciseurueh dan SD 

Alam Pelopor. Masih banyak warisan leluhur dari para pendahulu yang mereka 

langar. Mereka sangat cuek dengan pesan kearifan lokal tersebut bahkan banyak 

diantara mereka yang tidak tahu apa saja kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek 

moyang terdahulu. Padahal jika 5 hal terpuji tersebut bisa diamalkan dengan baik 

dan dilestarikan kepada anak cucu mereka menjadi kekayaan khazanah moral yang 

sangat luar biasa. 

Keraifan lokal tersebut padahal mengajarkan semua aspek kehidupan. Tapi 

hal itu masih belum bisa diambil pelajaran untuk sehari-hari. Masih banyak yang 

belum bisa bersikap terpuji baik dalam kerapihan berpakaian. Kurang terusurnya 

pakaian mereka terlihat begitu kumuh dan tidak rapih. 

Kemudian sikap dan tingkah laku mereka sangat tidak mengambarkan 

orang-orang yang memiliki sopan santun dalam berbahasa dan bertindak. Pergaulan 

bebas dan gaya hidup yang modern menjadikan perubahan tingkah laku itu sangat 

keluar jauh dari tatanan nilai-nilai kebudayaan sunda. Rasa memiliki untuk merawat 

dan menjaga lingkunganpun belum terlihat karena hidupnya sangat apatis.4  

Kemudian ketertarikan atau alasan logis peneliti memilih SDN ini sebagai 

tempat penelitian adalah bahwa di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta 

merupakan SDN Terpadu yang memiliki nilai lebih dalam pengembangan 

kurikulum berbasis kearifan lokal atau budaya serta peserta didiknya yang 

mayoritas beragama Islam. Selain itu, berdasarkan observasi dari studi 

pendahuluan, peneliti menemukan ruang kelas yang dipergunakan sebagai tempat 

                                                           
4 Wawancara dengan Pepi Pramahsari (Kepala Sekolah SDN 08 Ciseurueh Kahuripan 

Pajajran), Purwakarta, pada tanggal 15 Agustus 2018 
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shalat berjamaah para peserta didik yang artinya kebersihan ruang kelas tersebut 

terjamin sehingga memenuhi unsur suci dalam penyelenggaraan shalat berjamaah. 

Fenomena lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindak lanjut di sekolah ini, adalah berdasarkan observasi awal, di sekolah ini 

banyaknya siswa putri yang berjilbab. Jika dikalkulasikan berdasarkan prosentase 

peneliti berkisar antara 90-95% dari seluruh peserta didik putri yang berada di 

sekolah ini memakai jilbab sebagai indikasi bahwa mereka menggunakan simbol-

simbol Islam. 

Aspek lain yang peneliti temukan di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan 

Pajajaran Kab. Purwakarta adalah rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaannya 

sendiri yang tertuang dalam program Ajeg Nusantara dan Maneuh di Sunda, sikap 

membersihakn dan menyucikan diri yang termuat dalam program nyanding 

wawangi dan Nyucikeun Diri bagaimana siswa diajarkan untuk selalu mendekatkan 

diri kepada Allah SWT melalui kegiatan bersama membaca Al-Quran dan shalat 

wajib juga shalat duha bersama. 

Penanaman kearifan lokal juga terlihat bagaimana siswa diajarkan sikap 

mandiri dengan membawa bekal nasi dari rumah masing-masing untuk makanan 

yang bisa disantap bersama di sekolah. Selain menjaga kesehatan dan keebrsihan 

makanan yang dikonsumsi ini mengajarkan sifat dan sikap hemat terhadap siswa. 

Dalam kearifan lokal tersebut sekolah menamakan “Mekeul Sangu”. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini berbeda dengan 

sekolah lain pada umumnya. SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta dalam 

proses pembelajarannya mengakar kepada kearifan lokal nilai-nilai budaya 

kasundaan. Hal ini terlihat dari visi yang berbunyi: “Berbeda untuk Unggul dan 

Bermanfaat” dan misi yang terdiri atas 3 kalimat, yaitu: (1) Menerapkan seni 

mengajar dalam semua proses pembelajaran, (2) Mengolaborasikan kearifan lokal 

dalam nilai-nilai kehidupan, (3) Membumikan budaya Sunda sebagai wujud 

peradaban. 

Ketertarikan peneliti untuk melalukan penelitian di SD Alam Pelopor ini 

karena sekolah menggunakan kurikulum Diknas ditambah dengan kurikulum lolak 
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pelopor yang banyak melibatkan “Alam Semesta” sebagai media belajar, yakni 

sistem out-door dan in-door. 

Siswa diaajarkan langsung yang berhadapan dengan alam yang masih penuh 

dengan nuansa pedesaan. Penanaman perilaku sikap keberagamaan tergambar 

bagaimana siswa diajrkan dan dipraktikan langsung ke alam bebas, seperti 

mencangkul dan memanen padi, memberikan makan kepada hewan-hewan contoh 

kambing, ayam, burung dll. 

Siswa juga dibiasakan untuk selalu membaca Al-Qur’an sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, kegiatan shalat dzuhur berjamaah dan shalat duha bersama 

memupuk para siswa untk terbiasa melakukan perilaku kebragamaan dengan 

harapan pembiasan ini akan melekat dan terus dilakukan siswa kapanpun dan 

dimanapun. 

Siswa diharuskan untuk saling memberi pengetahuan dan hal baik kepada 

teman sebayanya atau adik kelas dan kakak kelas, saling menebar dan memberikan 

cinta kasih dan rasa saling menyayangi diantara mereka kemudia terakhir harus 

saling memelihara dan menjaga. Kesemua ini termuat dalam program “Silih Asah 

Silih Asih Silih Asuh”.5 

Waktu belajar di sekolah ini dilakukan secara penuh waktu (Full Day School) 

yaitu dari jam 07.30 s/d 15.30 WIB. Ke-khas-an sekolah alam ini terletak pada 

sistem belajar, metode dan media yang membuatnya berbeda dengan sekolah biasa. 

Sekolah ini sudah banyak meraih berbagai penghargaan dalam berbagai bidang dan 

kategori, mulai dari kategori siswa, pengajar, bahkan sebagi kelembagaan. 

Dari pemamaparan peneliti mengenai permasalahan yang ada di lingkungan  

SDN 08 Ciseureuh kahuripan Pajajaran Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor 

Rancaekek Kab. Bandung menunjukkan bahwa perilaku kebergamaan masih jauh 

dari apa yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Misalnya mulai dari 

rendahnya nilai-nilai religiusitas, kurangnya jiwa sosial dianatara sesama, sudah 

tidak bisa berlaku jujur dan adil dalam segala hal, tidak adanya rasa kemandirian, 

                                                           
5 Wawancara dengan Asep Syarif Hidayat (Wakil Kepala Sekolah SD Alam Pelopor), 

Bandung, pada tangal 20 Agustus 2018 
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tidak adanya kesadaran rasa tanggung jawab terhadap lingkungan alam yang ada 

disekelilingnya. 

Penelitian ini akan mengungkap dan menjelaskan bagaimana pentingnya 

penanaman nilai-nilai kearifan lokal dampaknya terhadap perilaku keberagamaan 

peserta didik. Program nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tataran sunda sangat 

kaya dan memiliki ajaran yang penuh dengan syarat makna dan kebajikan. Tentu 

kearifan lokal yang sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam harus 

dijadikan media yang bisa memberikan pengaruh terhadap para peserta didik untuk 

menjadikan perilaku dan sikap keberagamaan peserta didik semakin baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apa saja program penanaman nilai-nilai kearifan lokal di SDN 08 Ciseureuh 

Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek Kab. 

Bandung?  

2. Bagaimana pelaksanaan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. 

Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek Kab. Bandung?  

3. Bagaimana dampak penerapan program penanaman nilai-nilai kearifan 

lokal terhadap perilaku keberagamaan peserta didik di SDN 08 Ciseureuh 

Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek Kab. 

Bandung?  

4. Apa faktor penunjang dan penghambat implementasi penanaman nilai-nilai 

kearifan lokal dampaknya terhadap perilaku keberagamaan di SDN 08 

Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek 

Kab. Bandung?  

C. Tujuan Penelitian 

Menindaklanjuti dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang 

akan dilakukan ini adalah untuk: 
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1. Mengetahui program penanaman nilai-nilai kearifan lokal di SDN 08 

Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek 

Kab. Bandung  

2. Mengetahui pelaksanaan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. 

Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek Kab. Bandung 

3. Mengetahui dampak penerapan program kearifan lokal terhadap perilaku 

keberagamaan peserta didik di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. 

Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek Kab. Bandung 

4. Mengetahui faktor penunjang dan penghambat implementasi penanaman 

nilai-nilai kearifan lokal dampaknya terhadap perilaku keberagamaan di 

SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor 

Rancaekek Kab. Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan teoretis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

khazanah ilmu pengetahuan, terutama dibidang pembelajaran PAI serta 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pembelajaran di 

sekolah menengah pertama, khususnya kajian kearifan lokal atau budaya 

yang terkandung dalam pembelajaran. 

2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

berikut: 

a. Sebagai literatur siswa dalam mengembangkan ilmu Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Membuka wawasan keagamaan siswa sehingga bisa menjadi umat 

beragama yang inklusif (terbuka) dan memiliki toleransi terhadap 

keberagaman budaya, agama, dan ras yang membentuk masyarakat 

dinamis. Sehingga mampu menghargai perbedaan dan mampu hidup secara 

harmonis dengan berbagai macam perbedaan terutama perbedaan agama di 
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berbagai tempat misalnya di lingkungan rumah tinggal, sekolah, 

masyarakat, dan dalam pergaulan remaja karena itu adalah ajaran Nabi 

Muhammad SAW. 

c. Sebagai instrumen dalam mengembangkan proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan Kab. Purwakarta dan SD 

Alam Pelopor Rancaekek Kab. Bandung 

d. Sebagai masukan agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

menengah pertama terus mengalami perkembangan dan peningkatan 

kualitas hingga optimal, kemudian dapat menghasilkan peserta didik yang 

memiliki perilaku, dan berkomitmen tinggi dalam menjaga kerukunan umat 

beragama dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan 

berbagai keberagaman suku, ras, dan agama. 

 

E. Hasil Penilitian Terdahulu 

Berikut ini adalah isi secara garis besar dari hasil penelitian dan kajian 

ilmiah terdahulu yang memiliki persamaan tema atau kata kunci yaitu persamaan 

dalam pembahasan pembelajaran pendidikan agama Islam dan persamaan dalam 

karakteristik lokasi penelitian di lembaga pendidikan formal. Namun titik tekan 

yang dimiliki sangat berbeda dengan penelitian yang sekarang ini. Lebih konkritnya 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Frida F. 2015. Pembiasaan Perilaku Keberagamaan (Studi Komparatif 

terhadap Siswa SMPIT As-Syifa Boarding School, Kec. Jalancagak, Kab. 

Subang dan SMP Daarul Qur’an Boarding School Kec. Ujung Berung, 

Kota Bandung). Tesis Prodi PAI Program Pascasarjana UIN Bandung. Tesis 

ini mengkaji tentang pembiasaan perilaku keberagamaan dengan 

mengkomparasikan antara SMPIT As-Syifa Boarding School, Kec. 

Jalancagak, Kab. Subang dan SMP Daarul Qur’an Boarding School Kec. 

Ujung Berung, Kota Bandung. Yang melibatkan seluruh civitas akademika 

sekolah yang khususnya guru dan siswa.  

Dalam penelitian Frida F menyimpulkan bahwa; perilaku 

keberagamaan yang tertanam pada siswa karena adanya upaya pembiasaan 
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yang sering dilakukan oleh siswa. Sekolah atau lembaga memberikan 

fasilitas dan program yang mengarahkan pembiasaan perilaku 

keberagamaan tersebut 

2. Arif Nurdiansyah. 2016. Nilai-nilai Pendidikan Islam Berbasis budaya 

Lokal Pill Pesenggiri di Masyarakat Desa Tanjung Agung Lampung 

Selatan. Tesis Program Stui Pendidikan Islam (Prodi PI). PPs UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

Dalam penilitian Arif Nurdiansyah dapat menyimpulkan bahwa; 

implementasi Pill Pesenggiri di masyarakat desa Tanjung Agung melalui 

unsur-unsurnya dapat dirangkum bentuk pelaksanan kegiatan dan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terapat didalamnya yaitu juluk adek teradapat nilai 

religious, peduli, sosial, dan tanggung jawab. Unsur nemui nyimah melalui 

bentuk kegiatan bertemu dan manjau pedom, terdapat nilai sopan santun, 

bersahabat dan komunikatif.  

3. Agus Mulyana, 2014. Dengan judul tesis Hubungan antara Pola Asuh 

Orang Tua, Konsep Diri, Motivasi Diri, Iklim Sekolah dengan Kesadaran 

Emosi Siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta.  Tesis Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI) PPs Universitas Islam Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

korelasional yaitu mencari hubungan antara variabel independen pola asuh 

orang tua, konsep diri, motivasi diri, iklim sekolah dengan variabel 

independen kesadaran emosi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel pola asuh 

orang tua, konsep diri, motivasi diri, iklim sekolah dan kesadaran emosi 

siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta menunjukkan kategori sedang. 

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat hubungan antara 

pola asuh orang tua, konsep diri, motivasi diri, iklim sekolah terhadap 

kesadaran emosi dan memberi sumbangan efektif yang signifikan terhadap 

kesadaran emosi siswa kecuali konsep diri yang tidak memberi pengaruh 

yang signifikan. 
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 Perbedaan yang mendasar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah terletak pada program penanaman atau pembiasaan nilai-

nilai perilaku keberagamaan yang dilakukan di sekolah yang akan diteliti oleh 

penulis. Ada yang unik dan menarik bahwa pembiasaan dan penanaman perilaku 

keberagamaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengangkat kearifan lokal 

atau budaya sunda yang menjadi kajian utama dalam mensinkronisasi antara nilai 

kearifan lokal tersebut dengan spirit atau nilai keislaman.  

Sejatinya banyak cara dan jalan untuk menghantarkan para peserta didik 

pada tujuan yang sama yaitu menjalankan nilai-nilai keislaman, meski harus 

dibungkus dengan program kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai metode 

dalam menyampaikan pesan Islam. 

F. Kerangka Berpikir 

Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian 

yang lain, kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan 

memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Pendidikan Islami adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila 

disingkat, pendidikan Islami adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi 

muslim semaksimal mungkin. Pendidikan agama Islam menyangkut pendidikan 

oleh seseorang terhadap orang lain, yang diselenggarakan di dalam keluarga, 

masyarakat, dan sekolah, menyangkut pembinaan aspek jasmani, akal, dan hati 

anak didik.6 

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren 

dengan konotasi istilah “tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib” yang harus dipahami secara bersama-

sama. Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan 

masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu 

                                                           
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 43-44 
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sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam: 

informal, formal dan non formal. 

Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan 

generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam 

yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di 

akhirat. 

Dari berbagai literatur terdapat berbagi macam pengertian pendidikan Islam. 

Menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya 

hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi 

pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesiaonal dalam 

bekerja dan manis tutur sapanya. 

Jadi definisi pendidikan Islam adalah, pengenalan dan pengakuan yang 

secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, tentang tempattempat 

yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing 

ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud 

dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja. 

Kembali kepada definisi pendidikan Islam yang menurut Al-Attas diperuntutukan 

untuk manusia saja. menurutnya pendidikan Islam dimasukkan dalam At-ta’dib, 

karena istilah ini paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian 

pendidikan itu, sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam 

istilah ini mancakup juga pendidikan kepada hewan. Menurut Al-Attas Adabun 

berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud 

bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan beberapa tingkat dan tingkatan 

derajat mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya 

dengan hakikat itu serta dengan kepastian dan potensi jasmaniah, intelektual, 

maupun rohaniah seseorang.  

Dari pengertian Al-Attas tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam, 

arti dari pengertian itu adalah, “pengenalan” adalah menemukan tempat yang tepat 

sehubungan denagn apa yang dikenali, sedangkan “pengakuan” merupakan 

tindakan yang bertalian dengan pengenalan tadi. Pengenalan tanpa pengakuan 

adalah kecongkakan, dan pengakuan tanpa pengenalan adalah kejahilan belaka. 

Dengan kata lain ilmu dengan amal haruslah seiring. Ilmu tanpa amal maupun amal 
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tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Kemudian tempat yang tepat adalah kedudukan dan 

kondisinya dalam kehidupan sehubungan dengan dirinya, keluarga, kelompok, 

komunitas dan masyarakatnya, maksudnya dalam mengaktualisasikan dirinya harus 

berdasarkan kriteria Al-Quran tentang ilmu, akal, dan kebaikan (ihsan) yang 

selanjutnya mesti bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan secara positif, 

dipujikan serta terpuji 

Berdasarkan definisi itu maka teori-teori pendidikan islami sekurang-

kurangnya haruslah membahas hal-hal sebagai berikut: 

1) Pendidikan dalam keluarga: 

 Jasmani 

 Aspek akal 

 Aspek hati (rohani) 

2) Pendidikan dalam masyarakat: 

 Jasmani 

 Aspek akal 

 Aspek hati (rohani) 

3) Pendidikan di sekolah 

 Jasmani 

 Aspek akal 

 Aspek hati (rohani) 

Menurut Hasan Basri dalam buku Kapita Selekta Pendidikan menguraikan 

bahwa Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan orang yang 

terdidik dengan beragam cara sehingga sikap hidup, tindakan, keputusan, dan 

pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan sangat dipengaruhi oleh nilai 

spiritual dan menyadari nilai etis Islam. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, 

pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia 

yang berpedoman pada syariat Allah.7 

    Ini sejalan dengan pendapat Ramayulis dalam Ilmu Pendidikan Islam, 

bahwa Pendididikan Islam merupakan proses transinternalisasi pengetahuan dan 

                                                           
7 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16 
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nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna 

mencarai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.8 

Pendidikan Islam bukan sekedar “transfer of knowledge” ataupun “transfer 

of training”, melainkan lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi 

keimanan dan kesalehan; suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. 

Dengan demikian pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan 

perkembangan seseorang agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sosok pendidikan 

Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah 

kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam 

membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, hal yang harus 

diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, 

misi dan tujuan hidupnya di dunia dan akhirat nanti, serta hak dan kewajibannya 

sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat kita jumpai dalam Al-

Quran dan hadis. 

Jadi, konsepsi pendidikan model Islam tidak hanya melihat bahwa  

pendidikan sebagai upaya “mencerdaskan” (pendidikan intelek, kecerdasan), tetapi 

sejalan dengan konsep Islam tantang manusia dan hakikat eksistensinya. 

Pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan 

Islam tentang hakikat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu, pendidikan 

Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa 

manusia itu sama di depan Allah. Perbedaannya adalah kadar ketakwaan sebagai 

bentuk perbedaan secara kualitatif. 

Selama in, masyarakat muslim meyakini bahwa pendidikan (agama) islam 

dapat memenuhi kedua fungsi di atas. Bahkan, lebih dari itu, diyakini pula bahwa 

dalam menunaikan fungsi-fungsi tersebut, pendidikan Islam lebih unggul dari 

pendidikan yang lain. Dasar keyakinan itu adalah pendidikan Islam bersumber dari 

dan sekaligus dituntun oleh Al-Quran. Keyakinan demikian memiliki sisi positif, 

setidaknya dapat melahirkan kegigihan untuk mempertahankan eksistensi 

                                                           
8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), hlm. 38 
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pendidikan Islam, seperti yang selama ini kita saksikan. Sekalipun demikian, 

keyakinan seperti itu dapat menghilangkan daya kritis terhadapnya, sehingga 

pendidikan Islam terasa mandul. Untuk itu, pendidikan Islam harus ditafsir ulang 

oleh para ahli.9  

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, 

yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, 

dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat (lihat S. Al-

Dzariat:56; S. ali Imran: 102). 

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil ‘alamin, baik 

dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat 

disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. 

Kearifan Lokal.  Kearifan lokal lebih sering diartikan sebagai kebijakan 

lokal (local wisdom) yang dimiliki, dihormati dan diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat setempat. Kearifan lokal ini menjadi landasan moril perilaku 

masyarakat dalam merespon permasalahan sosial. Menurut Agus Maladi Irianto, 

kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam 

mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan daya tahan dan 

daya tumbuh kepada komunitas tersebut.10 

Dengan kata lain kearifan lokal merupakan landasan pijak yang memberi 

jawaban kreatif dari suatu komunitas atas berbagai permasalahan hidup yang 

bersifat lokal. Nilai dan kebijakan itu lahir dan berkembang dalam proses 

kehiduapn bermasyarakat komunitas tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. 

Tidak jarang masyarakat setempat lebih mematuhi dan taat kepada peraturan dan 

norma adat daripada hukum formal bahkan hukum agama. Kearifan lokal tersebeut 

dalam tesis ini terbentuk dari budaya atau tradisi lokal dan ajaran agama yang 

diterapkan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang berlaku menjadi landasan moral 

dalam berprilaku, sedangkan ajaran agama menjadi pedoman hidup agar sesuai 

dengan tuntunan Allah SWT.  

                                                           
9 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16-17 

10 Dalam makalah berjudul Mahasiswa dan Kearifan lokal, disampaikan pada Sarasehan 

Kearifan Lokal Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Januari 2009 oleh Badan Kesbangpolinmas Jateng. 

Sumber: web staff undip. Disunting pada 19 Oktober 2010 
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Menurut Supiana dalam bukunya Metodologi Studi Islam menjelaskan 

karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, 

akomodatif, tetapi juga selektif, yakni dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif 

untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam 

juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, 

melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam.11 

Upaya pembentukan karakter seseorang sesuai budaya bangsa Indonesia 

tentu tidak semata-mata dilakukan melalui serangkaian kegiatan formal saja, akan 

tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi) nilai-nilai dalam kehidupan di dalam 

keluarga dan masyarakat, seperti: riligius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta 

damai, tanggung jawab, dan sebagainya. Seorang anak tidak hanya diajari 

pengetahuan tentang hal-hal yang benar dan salah, akan tetapi juga dibiasakan 

mampu merasakan/menghayati nilai-nilai yang baik dan tidak baik, serta bersedia 

menerapkannya dari lingkup terkesil seperti keluarga sampai lingkungan yang lebih 

luas (masyarakat). Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan, sehingga pada 

akhirnya menjadi cerminan hidup anak di masa mendatang. 

Sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung 

kebudayaan itu adalah masyarakat yang majemuk, kebudayaan bangsa Indonesia 

tersebut lebih tepat disebut sebagai Kebudayaan Nusantara yang beragam. Puncak-

puncak Kebudayaan Nusantara itu dan yang diterima secara nasional disebut 

Kebudayaan Nasional. Oleh karena itu, Kebudayaan Nasional harus dipandang 

dalam latar perkembangan yang dinamis seiring dengan semakin kukuhnya 

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan asas Bhineka Tunggal 

Ika.12  

Dalam kenyataan sekarang, implementasi kearifan lokal itu semakin 

menurun sehingga sulit ditemukan manusia, pemimpin, dan pengambil keputusan 

yang bijaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu komunitas. Bahkan, 

pemimpin dan pengambil keputusan sama sekali tidak mengetahui manfaat kearifan 

                                                           
11 Supiana, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT Rosda Karya, 2017), hlm. 57 
12 Hasan Basri, Landasan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 91 
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lokal dalam pembangunan. Kenyataan ketidaknyambungan (miss-match) dalam 

berbagai program pembangunan yang terjadi di Indonesia dianggap karena kearifan 

lokal tidak berjalan atau tidak diperhitungkan dalam pembangunan. Program 

pembangunan yang dirancang selama ini tidak menjawab masalah-masalah yang 

dirasakan masyarakat secara langsung. Oleh karena, kajian revitalisasi, dan 

implementasi kearifan lokal sangat perlu dilakukan agar terbentuk manusia yang 

bijaksana dan pemimpin yang bisa menjadi penunjuk arah bagi program 

pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. 

Kekurangpahaman mengenai pentingnya nilai budaya merupakan faktor 

utama kenapa kearifan lokalnya tidak mendapat perhatian dalam pembangunan. 

Masih ada orang yang menganggap bahwa tradisi budaya tidak relevan dengan 

kehidupan modern sekarang ini, padahal negara atau bangsa yang berhasil 

membangun kesejahteraan rakyatnya adalah bangsa yang membangun berbasis 

budayanya. Sekarang ini, Cina dan Jepang masing-masing negara pertama dan 

ketiga tersejahtera (terkaya) peringkat dunia dan kedua negara ini membangun 

dengan berbasis pada budaya rakyatnya.13 

Dampak pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal sangat penting 

untuk pembangunan bangsa. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara 

sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki berbagai kopetensi life 

skill untuk supaya dapat beradaptasi dengan lingkungan lokal dan global dengan 

efektif sesuai dengan perkembangan zamannya.  

Perilaku Keberagamaan. Perilaku keberagamaan berasal dari dua kata 

yaitu perilaku dan keberagamaan. Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerak (sikap) tidak hanya 

dari badan ataupun ucapan.14 Sehingga perilaku itu merupakan cerminan dari 

kepribadian, yaitu gerak motorik yang terapresiasi dalam bentuk perilaku ataupun 

aktivitas. 

                                                           
13 Aan Hasanah, dkk., Nilai-Nilai Karakter Sunda (Internalisasi Nilai-Nilai Karakter 

Sunda di Sekolah), (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 18 
14 W.J.S Poerwadarmanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) 
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Sedangkan keberagamaan berasal dari kata agama yang diartikan 

sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang  yang mempunyai 

akal untuk mengikuti peraturan tersebut sesuai kehendak dan pilihannya sendiri 

untuk mencapai kebahagiaan didunia ataupun akhirat. Dari perspektif psikologi 

keimanan agama dirumuskan sebagaimana terdapat dalam kitab suci, perilaku 

agama personal diukur dengan kegiatan, seperti sembahyang, membaca kitab suci 

dan perilaku lainnya yang mendatangkan manfaat spiritual.15
  

Jadi perilaku keberagamaan adalah aktifitas atau perilaku yang didasarkan 

oleh nilai – nilai agama. Perilaku keberagamaan harus dibahas karena dari perilaku 

tersebut menimbulkan kesadaran agama dan pengalaman agama. Kesadaran agama 

dapat hadir dalam pikiran dan dapat dikaji dengan intropeksi. Sedangkan 

pengalaman agama perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah hasil dari 

keagamaan. 16
  

Keberagamaan atau religiusitas merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, 

pelaksanaan dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya, atau 

suatu sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya yang 

diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari.17 Dalam pendapat 

lain Keberagamaan (religiusity) adalah perilaku yang bersumber langsung atau 

tidak langsung kepada nas.18 Di pihak lain, keberagamaan menunjuk pada 

rangkaian perbuatan, perilaku dan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan 

ajaran tersebut, di dalam kehidupan konkret mereka.19 

Perilaku keberagamaan merupakan respon dari realitas mutlak sesuai 

dengan konsep Joachim Wach atau imam Abu al-Hasan al-Asy’ary. Untuk 

mewujudkan satuan perilaku beragama diperlukan suatu proses panjang ynag 

menyangkut dimensi kemanusiaan baik pada aspek kejiwaan, perorangan maupun 

                                                           
15 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32 
16 Rahmat, Psikologi Agama, 45 

17Irwan Abdullah, dkk., Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam 

Kehidupan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 87. 
18Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama Sebuah 

Pengantar (Yogyakarta: Tiarawacana, 1989), hlm. 93. 
19Muslim A. Kadir, Dasar-dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 55. 
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kehidupan kelompok. Unsur ini disimpulkan dari sifat ajaran agama yang 

menjangkau keseluruhan hidup manusia, karena manusia memiliki dimensi 

kejiwaan perorangan atua kelompok.20 

Untuk meningkatkan keberagamaan peserta didik perlu didukung dengan 

kaitan wawasan, sikap keberagamaan peserta didik dan juga pembiasaan program 

yang menanamkan nilai-nilai keberagamaan tersebut. Sehingga nantinya diketahui 

apakah wawasan peserta didik yang luas akan ilmu agama memastikannya untuk 

bersikap dan berprilaku yang menunjukkan keberagamaan yang baik. 

Sekolah yang menerapkan program kearifan lokal perlu diapresiasi dan 

didukung keberlangsungannya, karena kearifan lokal menjadi tumpuan terakhir di 

lingkungan sekolah tersebut untuk menjadikan peserta didik memiliki perilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat atau budaya dan agama. 

SD 08 Cisereuh Kahuripan Kab. Purwakarta memiliki program unggulan 

yang mengangkat kearifan lokal atau budaya sunda sebagai pijakan dalam 

memberikan penanaman perilaku terhadap peserta didik. Salah satu bentuk kearifan 

lokal yang dijalankan di sekolah tersebut yaitu:  

1. pinunjul kéwes-gandes (terpuji dalam kerapihan berpakaian dan 

penampilan) 

Indikator: 

1) Berséka  (bersih diri, sehat) 

2) Rapih dina raksukan (rapi dalam berpakaian) 

3) Luyu kana dinten nganggo raksukan (mengenakan pakaian sesuai 

dengan hari yang telah ditentukan) 

2. pinunjul tatakrama basa (terpuji dalam kesantunan berbahasa) 

Indikator: 

1) Tara sasauran kasar (tidak pernah berkata kasar) 

2) Lentong nyarita merenah (intonasi berbicara yang santun) 

3) Mahér Basa Sunda (mahir berbahasa Sunda) 

 

                                                           
20 Muslim A Kadir, Ilmu Islam Terapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 142 
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3. pinunjul réngkak paripolah (terpuji dalam sikap dan tingkah-laku) 

Indikator: 

1) Sopan dina sikep sareng paripolah (sopan dalam sikap dan perilaku) 

2) Hampang birit (rajin dan tidak menunggu diperintah) 

3) Tumut kana kasauran guru (taat akan nasihat guru) 

4. pinunjul rumawat lingkungan (terpuji peduli lingkungan) 

Indikator: 

1) Rajin beberesih (rajin memelihara kebersihan) 

2) Tulatén ngarawat pepelakan (telaten mrawat tanaman) 

3) Singer kana padamelan (bila ada pekerjaan tidak menunggu 

diperintah) 

5. pinunjul motékar rancagé  (terpuji dalam kreativitas) 

Indikator: 

1) Motékar dina diajar (aktif dalam belajar) 

2) Rancagé dina gawé (kreatif dalam bekerja) 

3) Calakan dina pangajaran (cerdas dalam pembelajaran) 

Lima unsur karakter terpuji di atas, selaras dengan nilai-nilai keislaman 

yang menekankan akhlaq al-karimah kepada setiap insan dan ini menjadi 

implementasi prilaku keberagamaan yang baik bagi siswa. Apalagi penerapan 

semenjak usia dini akan lebih mengakar kepada kepribadian seseorang dalam 

mengarungi kehidupan di masa depan. 

Pengertian-pengertian dapat menyimpulkan bahwa program keberagamaan 

peserta didik adalah seperangkat rencana sebagai bimbingan kepada peserta didik 

untuk dapat melaksanakan dan menghayati ajaran agama yang dianutunya. Program 

yang baik sangat perlu dirancang sehingga segala aspek dalam keberagamaan 

peserta didik dapat terpenuhi, tentunya program-program yang dirancang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik agar sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Untuk melihat gambaran umum atau ide gagasan tentang peran penanaman 

nilai-nilai kearifan lokal dalam meningkatkan perilaku keberagamaan peserta didik 
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di SDN  08 ciseureuh kahuripan kab. Purwakarta dan SD Alam Pelopor Rancaekek  

Kab. Bandung, dapat disekemakan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku 

Perilaku Keberagamaan Peserta Didik. 

(Penelitian di SDN 08 Ciseureuh Kahuripan pajajaran dan SD Alam Pelopor 

rancaekek)  
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