
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai pendidikan Islam telah dijadikan 

sebagai acuan dalam membentuk karakter serta akhlak mulia peserta didik dan 

menjadi perhatian khusus dalam proses pembelajaran bagi lembaga pendidikan. 

Pembentukan akhlak mulia itu merupakan hal yang sangat diperlukan agar peserta 

didik mempunyai kekuatan spiritual keagamaan dalam dirinya. Tanpa mempunyai 

akhlak, manusia bagaikan hewan yang tidak memiliki tujuan serta tata nilai dalam 

kehidupannya. 

Proses pembelajaran PAI tidak cukup hanya menyampaikan materi 

pendidikan Islam saja, tetapi harus diiringi dengan adanya penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam terhadap peserta didik. Penyampaian materi PAI berkaitan 

dengan memberikan berbagai informasi atau pengetahuan tentang keagamaan, 

namun penanaman nilai-nilai pendidikan Islam berkaitan dengan pengaplikasian 

materi PAI dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam jurnal PAI Agus 

Samsudin mengatakan bahwa“tugas pendidik dan sekolah tidak terbatas hanya pada 

pemberian informasi kepada peserta didik, namun lebih komprehensif dari itu” 

(Samsudin, 2018, p. 172). 

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang semakin menurun dilihat dari 

pengajaran pendidikan Islam yang kurang dapat tersampaikan baik kepada peserta 

didik. Pengajaran pendidikan Islam belum berhasil secara sempurna dalam 

melahirkan peserta didik yang dapat mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adanya penyimpangan yang terjadi membuat 

terhambatnya pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

terhadap peserta didik. 

Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di Indonesia masih belum 

maksimal dalam merubah akhlak peserta didik. Hal itu dilihat dari fenomena-

fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup pendidikan seperti“kasus kekerasan 

yang dilakukan oleh peserta didik kepada pendidiknya.
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Fenomena tersebut terjadi di Pontianak, karena merasa tidak terima untuk 

dilarang bermain game saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik itu pun 

membentak pendidik tersebut dan melemparnya dengan kursi sehingga pendidik 

tersebut mengalami cedera (Jabar, 2018). 

Selain itu ada juga kasus yang berkaitan dengan rendahnya akhlak peserta 

didik serta kurangnya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam seperti“kasus 

tawuran yang terjadi antar siswa SMK 2 Kota Kupang dengan siswa SMAN 4 Kota 

Kupang. Dalam kasus ini para siswa membawa senjata tajam dan bisa 

membahayakan nyawa mereka apabila ada yang terkena benda tajam akibat 

tawuran tersebut (Jabar, 2019). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis di SMPN 17 

Bandung, sekolah tersebut telah menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap 

peserta didiknya, seperti: nilai akhlak, nilai ibadah, dan nilai akidah. Ada pun dalam 

pembentukan karakter peserta didiknya, SMPN tersebut juga menanamkan nilai 

religius, nilai kejujuran, tanggung jawab, nilai kedisiplinan, toleransi, peduli sosial, 

peduli lingkungan, nasionalisme, dan tolong menolong. Hal ini dapat dikatakan 

bagus karena telah terbukti ada, berjalan dan diterapkan ketika peneliti mengadakan 

observasi di sekolah tersebut. 

Namun terdapat pula permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan 

beberapa akhlak peserta didik di SMPN 17 Bandung yang menyimpang seperti 

berkata kasar, kurangnya sikap hormat terhadap orang yang lebih tua, dan 

menonton tayangan yang belum pantas untuk dilihat. Sedangkan dari pihak sekolah 

sudah membekali mereka dengan nasehat-nasehat yang disampaikan setiap 

kegiatan upacara, pembelajaran di kelas bahkan ketika sedang berbicara langsung 

antara pendidik dan peserta didik pada waktu luang. 

Dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam ada masalah yang timbul di 

dalamnya, seperti rendahnya motivasi peserta didik dalam melaksanakan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang telah disampaikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari mereka. Selain itu, tidak ada respon positif dari peserta didik ketika ada 

kegiatan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang membuat mereka 

berperilaku acuh tak acuh. 
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 Melihat fenomena yang terjadi dalam pendidikan khususnya pendidikan 

Islam yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

Islam sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Pentingnya 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam terhadap peserta didik sebagaimana yang 

dikatakan oleh Sanusi adalah“agar bisa menjadi manusia insan kamil, dan menjadi 

manusia sejati yang menghambakan diri pada Allah SWT secara total dan dapat 

hidup dengan masyarakat selaras dan mengelolanya sebagai pemimpin (Sanusi, 

2019, p. 35). 

Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam membawa dampak positif bagi 

peserta didik, hal ini menjadi kesadaran bagi mereka untuk tetap istiqomah dalam 

melaksanakan sikap-sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dengan 

ditanamkannya nilai pendidikan Islam akan terwujudnya cita-cita pendidikan Islam 

dalam mengembangkan potensi rohani dan jasmani peserta didik sehingga mereka 

menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia serta berwawasan luas mengenai 

agama Islam. 

Nilai-nilai pendidikan Islam juga dapat membentuk sikap bertanggung 

jawab peserta didik dalam menunaikan kewajiban hidupnya di dunia sebagai 

individu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu tidak terlepas dengan 

berpedoman pada nilai keagamaan sehingga Allah SWT dapat meridhoi setiap 

usaha yang dilakukan dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Oleh sebab itu dalam menumbuhkan sikap terpuji bagi peserta didik, maka 

seorang pendidik harus mempunyai strategi atau program kegiatan yang 

mendukung terselenggaranya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, baik dengan 

kegiatan yang ada di dalam kelas atau di luar kelas yang bertujuan untuk 

membentuk perilaku peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam 

(Samsudin, 2018, p. 171). 

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muniarti yang 

mengungkapkan bahwa“tugas guru tidak hanya memberi saran kepada peserta 

didiknya dalam menjalankan berbagai sikap terpuji. Akan tetapi pendidik harus 

mempunyai inisiatif untuk melaksanakannya terlebih dahulu, sehingga peserta 

didik dapat melihat dan mencontoh pendidiknya. Hal itu banyak diterima peserta 
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didik dengan baik sehingga akhlak mereka akan otomatis berkembang dan 

memudahkan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam (Muniarti, 2019, p. 

61). 

Solusi yang bisa digunakan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 

untuk meningkatkan ketakwaan peserta didik adalah dengan menerapkan kegiatan 

pembiasaan. Kegiatan pembiasaan merupakan kegiatan yang bertujuan dalam 

membentuk segala kegiatan-kegiatan yang terpuji yang bisa diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik dengan mudah dan efisien. 

Pembiasaan didasarkan pada sebuah pengalaman, karena yang dibiasakan 

itu menjadi sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan akan melekat pada diri seseorang 

dan secara otomatis akan dilakukan secara spontan sehingga menjadi pedoman 

dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas lainnya. Pembiasaan juga harus 

ditanamkan kepada anak sedini mungkin, karena usia dini adalah usia yang sangat 

mudah bagi mereka untuk menyerap berbagai informasi yang didapat. Sesuatu yang 

dilihatnya itu yang akan dikerjakan (Mulyasa, 2016, p. 166). 

Kegiatan pembiasaan bisa dikatakan kegiatan yang sangat mudah untuk 

dilakukan dan sangat menghemat tenaga serta waktu. Kegiatan ini bisa dilakukan 

pada waktu kapan dan di mana saja. Mudah dilakukan karena kegiatan ini relatif 

bersifat spontan dan tanpa sengaja berjalan secara rutin. Pada dasarnya pembiasaan 

juga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Pembiasaan terjadi bukan saja pada aspek lahiriah peserta didik yang 

terlihat oleh orang lain, tetapi berhubungan juga dengan aspek batiniah yang ada 

dalam diri peserta didik yang mempunyai kemauan untuk tetap menjalankan 

kebiasaan tanpa adanya rasa ragu dan paksaan lagi. Secara batin segala perilaku 

terpuji sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Selain itu kegiatan pembiasaan 

juga telah teruji keberhasilannya dalam membentuk pribadi peserta didik menjadi 

jauh lebih baik. 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembiasaan 

adalah cara yang sangat mudah dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam menanamkan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT, 
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karena kegiatannya terlihat sangat mudah untuk dilakukan dan terdapat unsur 

keteladanan pada setiap pembiasaannya. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan, SMPN 17 

Bandung sudah menerapkan kegiatan pembiasaan dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam terhadap peserta didiknya. Hanya saja masih ada beberapa peserta 

didik yang belum maksimal dalam mengupayakan nilai-nilai pendidikan Islam 

tersebut sehingga masih ada beberapa persoalan yang terjadi di SMPN 17 Bandung, 

seperti: masih suka berkelahi dengan teman, berkata kasar, kurang sopan terhadap 

orang yang lebih tua, dan melihat tayangan yang belum pantas untuk dilihat. 

Fenomena-fenomena di atas telah menggambarkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam belum sepenuhnya tercapai baik di SMPN 17 Bandung. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diobservasi, penulis akan melakukan 

penelitian lebih mendalam dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam Melalui Kegiatan Pembiasaan (Penelitian terhadap siswa Kelas VIII B di 

SMP Negeri 17 Bandung)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah 

yang muncul, yakni: 

1. Apa tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan 

pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 Bandung? 

2. Bagaimana proses dan metode penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

melalui kegiatan pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 

Bandung? 

3. Bagaimana hasil penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan 

pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 Bandung? 

4. Apa faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam melalui kegiatan pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 

Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi: 
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1. Tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan 

pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 Bandung. 

2. Proses dan metode penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan 

pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 Bandung. 

3. Hasil penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan pembiasaan 

pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 Bandung. 

4. Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

melalui kegiatan pembiasaan pada siswa Kelas VIII B di SMPN 17 

Bandung. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan arti penting kegiatan pembiasaan untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Memperbanyak pengetahuan mengenai penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam yang diterapkan SMPN 17 Bandung secara lebih 

menyeluruh untuk pedoman masa depan peneliti. 

2) Menggali pengetahuan mengenai metode atau kegiatan yang efektif 

dan efisien untuk diterapkan kepada peserta didik oleh peneliti 

dalam proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam seperti 

kegiatan pembiasaan yang diterapkan SMPN 17 Bandung. 

3) Peneliti dapat memperoleh banyak pengetahuan untuk bisa 

mengatasi berbagai macam masalah pendidikan dan dapat 

menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan dalam dunia pendidikan. 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Memaksimalkan berbagai perilaku terpuji untuk mereka terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik yang dikerjakan di rumah atau 

ketika mereka berada di lingkungan SMPN 17 Bandung, sehingga 
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terciptanya suasana yang lebih baik dan positif bagi perubahan sikap 

mulia peserta didik. 

2) Dapat menerapkan serta memaksimalkan berbagai nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam setiap pembelajaran di SMPN 17 Bandung 

untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam hal keagamaan 

dan akademik. 

3) Selalu menerapkan akhlakul karimah dalam setiap situasi kondisi 

mereka agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dan merusak 

moral. 

c. Bagi Pendidik 

1) Memiliki berbagai kemampuan serta cara yang efektif dalam 

menerapkan kegiatan pembiasaan bagi peserta didik di SMPN 17 

Bandung. 

2) Menambah kompetensi profesional pendidik dalam menguasai 

berbagai materi terkait keagamaan di SMPN 17 Bandung. 

3) Memaksimalkan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam terhadap 

peserta didik serta membentuk akhlakul karimah mereka baik di 

rumah atau di SMPN 17 Bandung. 

d. Bagi Sekolah 

1) Terciptanya lulusan SMPN 17 Bandung yang memiliki sikap baik, 

sopan, jujur dan memiliki nilai keagamaan yang matang dan menjadi 

generasi penerus bangsa yang berlandaskan pada agama Islam. 

2) Kemajuan dalam potensi akademik peserta didiknya terutama dalam 

hal beragama yang dapat bersaing dengan sekolah lain dan 

membawa nama baik SMPN 17 Bandung. 

E. Kerangka Pemikiran 

Nilai dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap bermanfaat bagi 

kehidupan manusia dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Ketika 

seseorang berpedoman kepada sebuah nilai, maka orang tersebut akan bertingkah 

laku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jauh dari perbuatan 

yang menyimpang. Dalam hidup di dunia, seseorang harus mempunyai prinsip yang 
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dijadikan sebagai aturan dan prinsip hidup manusia itu terpatri dalam sebuah nilai 

yang membawa mereka untuk melakukan atau meninggalkan suatu aktivitas. 

Ketika ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan, digunakan dan memiliki 

banyak sisi kebaikan, maka hal-hal tersebut bisa disimpulkan mempunyai nilai 

positif sehingga dianggap penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, setiap individu atau sekelompok 

orang yang ingin melakukan suatu aktivitas dan aktivitasnya berupaya untuk tidak 

merugikan diri sendiri dan orang lain, maka harus didasarkan pada nilai yang 

mengandung kemaslahatan. 

Pendapat di atas diperkuat oleh Fraenkel yang dikutip oleh Sofyan Sauri, 

mengatakan bahwa: 

“Nilai adalah sketsa yang bersifat absurd dan seseorang beranggapan bahwa 

hal itu sangat penting bagi dirinya, biasanya mengacu pada etika pola tingkah 

laku yang dianggap benar atau salah dalam menjalankan kehidupannya” 

(Sumantri & Sauri, 2006, p. 5).  

Jelas bahwa setiap aktivitas yang tidak dilandaskan dengan nilai, maka akan 

menyimpanglah tingkah laku seseorang tersebut karena merasa bahwa tidak ada 

suatu hal yang dijadikan sebagai batasan beraktivitas. Nilai yang harus dimiliki bagi 

setiap individu adalah nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menghasilkan peserta didik yang 

mampu menguasai dan mengamalkan segala ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari sehingga terwujud peserta didik yang berakhlak mulia, sopan santun, jujur, 

bertakwa kepada Allah SWT dan dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang 

tercela, karena agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesucian dan 

keselamatan diri (Hasbiyallah & Asy-Syari, 2019, p. 108). 

Pentingnya memiliki nilai-nilai pendidikan Islam untuk dijadikan benteng 

dari munculnya fenomena-fenomena yang banyak terjadi saat ini yang berkaitan 

dengan ketakwaan serta akhkal peserta didik yang banyak merosot karena 

terkontaminasi dengan berbagai hal yang menyimpang. Sehingga banyak di zaman 

sekarang usia masih di bawah umur sudah melakukan hal-hal yang belum pantas 

untuk mereka lakukan. Oleh karena itu, pendidikan Islam memberikan wadah 
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kepada peserta didik untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh atau tidak 

untuk dilakukan. 

Dengan adanya nilai-nilai pendidikan Islam seorang pendidik dapat 

menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk bisa lebih memahami tentang 

pentingnya agama Islam dalam aktivitas keseharian mereka. Pentingnya mendalami 

pendidikan Islam agar peserta didik dapat terus mengaplikasikan setiap ajarannya 

sehingga masuk ke dalam hati dan jiwa mereka secara utuh. 

Pendidikan Islam juga merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk menyampaikan apa yang telah meraka dapat dan ketahui mengenai 

ajaran agama Islam kepada peserta didiknya, sehingga ilmu itu bisa tersebar luas 

dan tidak terputus begitu saja digenerasi terdahulu. Ilmu yang bermanfaat adalah 

ilmu yang bisa diamalkan oleh seseorang dan bisa diajarkan kepada orang banyak. 

Hal ini menjadikan ilmu tidak akan habis dan berhenti, bahkan akan lebih tersebar 

luas dan akan makin bertambah (Majid, 2012, p. 12). 

Salah satu cara untuk mengenalkan peserta didik tentang keagamaan dan 

segala sesuatu yang dianggap benar sehingga mereka dapat mengakui dan lebih 

mengenal Tuhan dalam kehidupannya adalah dengan mengajarkan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Dalam pengajaran nilai-nilai pendidikan Islam terjadi proses 

pendidik mempengeruhi jiwa peserta didik lewat usaha-usaha yang dapat 

mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, yaitu mewujudkan peserta didik yang 

berkarakter, berakhlak mulia serta bertakwa kepada Allah SWT sehingga mereka 

dapat menegakkan kebenaran dan menjadi individu yang mempunyai kepribadian 

terpuji, berbudi luhur sesuai ajaran agama Islam. 

Nilai-nilai pedidikan Islam yang mengarah pada pembentukan karakter 

yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu: 

1. Nilai Religius: nilai ini bermaksud untuk meningkatkan dan mengamalkan 

ajaran agama Islam terhadap peserta didik dengan selalu melakukan 

kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keagamaan seperti, mempelajari 

pendidikan agama Islam, menunaikan sholat, membaca asma’ul husna, dan 

membaca Al-Qur’an. 
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2. Nilai Kejujuran: membiasakan peserta didik untuk selalu berkata jujur 

kepada setiap orang. Hal ini bertujuan agar peserta didik mempunyai 

kepribadian yang banyak disenangi banyak orang dengan selalu jujur, 

seperti tidak menyontek ketika ulangan, tidak menambah atau mengurangi 

amanah yang telah dititipkan kepada mereka. 

3. Nilai Toleransi: membiasakan peserta didik untuk saling menghargai 

perbedaan antar agama, budaya, pendapat dan sikap orang lain seperti, tidak 

mengganggu ibadah yang beragama Islam atau non Islam, tidak memaksa 

kehendak diri sendiri untuk kepentingan orang banyak. 

4. Nilai Kedisiplinan: membiasakan peserta didik untuk selalu melaksanakan 

tata tertib yang sudah ditetapkan pada masing-masing sekolah seperti, 

memakai seragam ketika sekolah dan datang tepat waktu. 

5. Nilai Kerja Keras: membiasakan peserta didik untuk bersungguh-sungguh 

dalam setiap aktivitas yang dilakukan seperti bersungguh-sungguh dalam 

meyelesaikan tugas sekolah. 

6. Kreatif, Kritis dan Inovatif: membiasakan peserta didik untuk memiliki 

pemikiran yang dapat diterima oleh logika, serta memiliki kemampuan 

dalam mengambil keputusan yang tepat dan dapat memberikan suatu 

perubahan seperti berusaha mengasah diri atas kemampuan yang dimiliki 

misalnya dalam bidang menulis, maka peserta didik harus mencari lebih 

banyak pengetahuan tentang menulis untuk mendapatkan perubahan yang 

baru. 

7. Nilai Kemandirian: membiasakan peserta didik untuk tidak selalu bergantug 

kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti 

mengerjakan tugas sekolah tanpa mengandalkan usaha orang lain dan 

melakukan sendiri jika masih bisa dikerjakan sendiri. 

8. Nasionalisme: nilai yang mengajarkan untuk memiliki rasa cinta terhadap 

tanah air Indonesia dan mempunyai jiwa patriotisme seperti melaksanakan 

upaca bendera, mengikuti kegiatan pramuka, menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 
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9. Peduli Lingkungan: membiasakan peserta didik untuk selalu menjaga 

kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari Iman seperti membuang 

sampah pada tempatnya, piket, kerja bakti. 

10. Peduli Sosial: membiasakan peserta didik untuk peduli terhadap orang lain 

seperti memberikan bantuan atau sumbangan terhadap korban bencana 

alam. 

11. Bertanggung Jawab: membiasakan peserta didik untuk selalu melaksanakan 

kewajibannya yang harus dijalani terhadap diri sendiri atau masyarakat 

seperti menjalankan amanah yang telah diberikan dan berani mengakui 

kesalahan jika melakukan kesalahan (RPP Abad 21). 

Nilai-nilai pendidikan Islam di atas merupakan nilai-nilai yang harus 

dimiliki peserta didik untuk membentuk karakter mereka. Adapun nilai-nilai 

pendidikan Islam yang mengarah dalam menanamkan ketakwaan kepada Allah 

SWT yang telah diterapkan oleh SMPN 17 Bandung terhadap peserta didiknya, 

yaitu: 

1. Nilai Akidah: segala sesuatu yang harus diyakini oleh setiap individu 

peserta didik sehingga hati mereka bisa merasa tentram tanpa ada suatu 

apapun yang bisa memunculkan keraguan dalam dirinya seperti 

mempercayai Allah SWT, malaikat-Nya, rasul-Nya, kitab al-Qur’an, hari 

kiamat, qada dan qadhar-Nya. Kegiatan yang diterapkan SMPN 17 Bandung 

yaitu: kegiatan MABIT, mengadakan kegiatan penyambutan hari besar 

Islam, membaca asma’ul husna sebelum melaksanakan sholah dhuha, dan 

membaca Al-Qur’an sebelum memulai pembelajaran. 

2. Nilai Ibadah: suatu wujud perbuatan yang dilakukan dengan didasarkan 

pada sikap penghambaan makhluk kepada Tuhan-Nya sehingga bisa 

menambah ketakwaan mereka seperti melaksanakan sholat, melaksanakan 

puasa, berdzikir, naik haji dan segala perbuatan yang bernilai ibadah. 

Kegiatan yang diterapkan SMPN 17 Bandung yaitu membaca do’a sebelum 

dan sesudah belajar, melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur berjama’ah. 

3. Nilai Akhlak: segala aktivitas yang dilakukan setiap individu dalam 

berhubungan dengan orang lain seperti bertingkah laku baik tanpa adanya 
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pertimbangan untuk melakukannya. Kegiatan yang diterapkan SMPN 17 

Bandung yaitu mengadakan kegiatan sapa pagi setiap hari dan memotivasi 

peserta didiknya untuk memiliki sifat toleransi bagi pemeluk agama yang 

berbeda (Majid, 2012, p. 44). 

Dengan melihat beberapa nilai-nilai pendidikan Islam di atas, maka tugas 

pendidik harus menanamkan serta membiasakan nilai-nilai tersebut kepada peserta 

didik sehingga mereka bisa lebih memahami tentang pentingnya pendidikan Islam 

dalam menumbuhkan ketakwaan kepada Allah SWT. Pembiasaan dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga akan mudah melekat dan akan menjadi perilaku dan sikap 

yang tumbuh pada diri individu peserta didik (Samsudin, 2018, p. 173). 

Kegiatan pembiasaan merupakan kegiatan yang bisa dilakukan ketika jam 

pelajaran di kelas berlangsung atau ketika di luar jam pelajaran sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak kurikulum di sekolah tersebut. Adapun 

kegiatan pembiasaan bisa dilakukan secara: 

1. Rutin, yaitu pembiasaan dilakukan dengan secara terus-menerus setiap hari 

dan terjadwal. 

2. Spontan, yaitu pembiasaan dilakukan karena kesadaran dalam diri sendiri 

tanpa harus dipikirkan bagaimana harus melakukannya karena sudah 

terbiasa. 

3. Keteladanan, yaitu mempunyai keinginan yang kuat untuk terus 

mengaplikasikan suatu kegiatan. 

Alasan nilai-nilai pendidikan Islam harus dibiasakan kepada peserta didik 

agar mereka bisa lebih mengenal dan terbiasa terhadap perilaku-perilaku beragama 

yang dapat membantu mereka agar terhindar dari perilaku yang bisa membawa 

mereka kepada hal-hal yang tidak terpuji. Selain itu dapat membentuk akhlak 

peserta didik yang dapat memposisikan dirinya terhadap Allah SWT, orang lain dan 

lingkungan sekitar mereka. Membuat peserta didik bisa lebih meningkatkan nilai 

keagamaan mereka dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 

Maka dari itu tujuan diadakannya kegiatan pembiasaan dalam penanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan, yaitu: 

1. Berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, 

dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dapat menguasai dalam bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agamanya dan menjadikan mereka sebagai ahli ilmu agama yang 

mempunyai wawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan 

berakhlak mulia. 

3. Menjadikan peserta didik sebagai individu yang taat dalam menjalankan 

ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama 

sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4. Mewujudkan rasa hormat dan toleransi terhadap masing-masing individu 

yang mempunyai keyakinan berbeda. 

5. Menumbuhkan sikap mental peserta didik yang mempunyai sifat jujur, 

amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, tulus dan 

bertanggung jawab. 

Penerapan kegiatan pembiasaan merupakan cara yang dilakukan agar 

peserta didik terbiasa melakukan hal-hal positif dalam aktivitas keseharian mereka. 

Dengan melakukan secara rutin maka mereka akan terbiasa dan sadar tanpa ada 

suatu paksaan. Dengan adanya kegiatan pembiasaan, secara tidak langsung 

mengajarkan kepada peserta didik tentang kedisiplinan dalam melakukan dan 

menyelesaikan suatu kegiatan. 

Tugas utama seorang pendidik dalam menerapkan kegiatan pembiasaan 

terhadap peserta didiknya adalah pendidik harus bisa mencontohkan terlebih dahulu 

hal apa saja yang dapat peserta didik lakukan dalam mengembangkan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Dalam hal ini seorang pendidik harus bisa menjadi teladan yang 

baik bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, sebelum menerapkan nilai-nilai 

pendidikan Islam terhadap peserta didik, seorang pendidik harus sudah menerapkan 
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terlebih dahulu terhadap dirinya sendiri. Peserta didik akan melihat segala sesuatu 

yang telah dilakukan oleh pendidiknya sebagai contoh keteladanan. 

Kegiatan pembiasaan selalu ditopang dengan keteladanan, dan sebaliknya 

keteladanan juga harus ditopang dengan pembiasaan (Mulyasa, 2016, p. 169). 

Segala sesuatu yang menjadi keberhasilan seorang pendidik, tidak terlepas dari 

usaha dan kerja keras peserta didik itu sendiri. Sisi lain yang menjadi penunjang 

keberhasilan mereka adalah adanya sosok pendidik yang memiliki kompetensi 

pedagogik dan profesional yang baik. Semua itu menjadi titik tumpu agar 

mempermudah dalam menambah nilai ketakwaan peserta didik. 

Indikator keberhasilan dari penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui 

kegiatan pembiasaan dapat dilihat hasilnya yang terkandung dalam nilai pendidikan 

Islam yaitu: nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak sebagaimana yang telah 

diterapkan oleh SMPN 17 Bandung. Sebagai penunjang keberhasilan nilai 

pendidikan Islam yang mengarah pada akhlak peserta didik, maka nilai karakter 

seperti:  nilai religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, kerja keras, nilai kedisiplinan, 

kreatif, kritis, inovatif, nilai kemandirian, nasionalisme, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan bertanggung jawab juga menjadi beberapa indikator keberhasilan dalam 

proses pembelajaran.  

Hasil nilai-nilai pendidikan Islam itu menjadi adanya nilai ketakwaan yang 

tumbuh dalam diri peserta didik sehingga terbiasa mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka yang dijadikan sebagai pengalaman hidup beragama. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis paparkan di atas mengenai 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang mengarah pada penanaman 

ketakwaan dan pembentukan akhlak mulia peserta didik SMPN 17 Bandung maka 

dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam 

Nilai 

1. Nilai Akidah 

2. Nilai Ibadah 

3. Nilai Akhlak 

Pembiasaan 

1. Mengadakan kegiatan bina iman, 

mengadakan peringatan hari 

besar Islam, membaca asma’ul 

husna sebelum sholat dhuha, dan 

membaca Al-Qur’an sebelum 

memulai pembelajaran. 

2. Membaca do’a sebelum dan 

sesudah belajar, melaksanakan 

sholat dhuha dan dzuhur 

berjama’ah. 

3. Mengadakan kegiatan sapa pagi, 

memotivasi peserta didik untuk 

memiliki sifat toleransi. 

 

Tujuan Proses dan Metode Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

HASIL 

Menambah ketakwaan, menguasai ilmu 

pengetahuan agama, dan memiliki karakter 

serta sikap disiplin lebih baik 
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F. Permasalahan Utama 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 

permasalahan utama yang membuat penulis merasa khawatir akan perkembangan 

zaman saat ini serta semakin merosotnya akhlak peserta didik yang membuat 

mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan anak seusia 

mereka saat ini. Ditambah dengan kurangnya perhatian orangtua di rumah atau 

seorang pendidik yang berada di sekolah. 

Dalam penelitian ini terdapat masalah yang mengarah pada perilaku peserta 

didik dalam kehidupan sehari-harinya. Kurang maksimalnya penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam terhadap peserta didik sehingga mereka melakukan berbagai hal 

yang menyimpang seperti bertengkar dengan teman, berkata kasar, bersikap tidak 

sopan terhadap orang yang lebih tua, menonton tayangan yang tidak pantas untuk 

ditonton bahkan sampai berani untuk menggambarnya. Sehingga saat ini banyak 

yang mengatakan bahwa anak zaman sekarang merupakan anak yang kurang dan 

jauh dalam hal-hal kebaikan karena melihat kejadian-kejadian kurang baik yang 

mayoritas dilakukan oleh anak-anak sekolah. 

Berhasil atau tidaknya setiap pelajaran, bimbingan atau pengajaran yang 

diterima oleh peserta didik itu tidak hanya karena diri pribadi peserta didik sendiri. 

Tetapi dari pihak pendidik juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu 

pengajaran atau bimbingan terhadap peserta didiknya. Berhasil atau tidaknya 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam juga tergantung berdasarkan pendidik yang 

mengajarkannya serta metode yang digunakan sebagai perantara untuk mendukung 

tersampaikannya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam. 

Melihat permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih 

mendalam mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang telah 

ditanamkan di sekolah SMPN 17 Bandung. Dan ingin mengetahui sejauhmana 

tercapainya keberhasilan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam itu 

terhadap perkembangan karakter, akhlak terpuji serta moral peserta didik saat ini.  
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G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, yakni: 

1. Moh. Fakhri Zainul Haq. KH. 2017. Relevansi Konsep Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Perspektif Buya Hamka (Penelitian Perkembangan Pendidikan 

Islam Modern di SD dan SMP Al-Azhar 36 Kota Bandung). Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buya Hamka telah menetapkan 

nilai-nilai pendidikan Islam itu adalah nilai ilmu, nilai akhlak, dan nilai keadilan. 

Nilai-nilai tersebut dijadikan untuk meningkatkan pendidikan Islam yang 

diterapkan di Sekolah Modern SD dan SMP Al-Azhar 36 Bandung, 2) Dengan 

diterapkannya nilai-nilai pendidikan Islam yang telah ditetapkan Buya Hamka 

dapat meningkatkan perkembangan pendidikan Islam di Sekolah Modern SD dan 

SMP Al-Azhar 36 Bandung, 3) Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam yang telah 

ditetapkan Buya Hamka seimbang dengan tujuan serta visi misi sekolah yang telah 

ditetapkan kurikulum di sekolah juga dapat lebih berkembang terutama dalam ilmu 

agama, umum, keterampilan dan seni. Selain itu metode dan evaluasi 

pembelajarannya semakin mendukung untuk terciptanya lulusan yang lebih baik, 

4) Dampak kependidikan perspektif Buya Hamka pada pengembangan pendidikan 

di SD dan SMP Al-Azhar 36 Bandung adalah: a) kemajuan ibadah, b) kemajuan 

akhlak guru dan siswa, c) peningkatan kedisiplinan siswa. 5) Adapun faktor yang 

menunjang pendidikan Islam Modern di SD dan SMP Al-Azhar 36 Bandung 

diantaranya yaitu: a) pengembangan kompetensi guru, b) sarana dan prasarana yang 

menunjang, c) pengembangan kurikulum, d) peningkatan kegiatan keagamaan di 

sekolah, e) pembiayaan pendidikan, f) dukungan dari orangtua dan masyarakat 

sekitar. Adapun faktor yang menghambat dari pendidikan Islam Modern di SD dan 

SMP Al-Azhar 36 Bandung yaitu: a) adanya kerendahan dari kompetensi guru, b) 

kurangnya sumber biaya pendidikan, c) kurangnya inovasi pembelajaran, d) 

kurangnya kerjasama dari orangtua. 
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Relevansi penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam nilai-nilai 

pendidikan Islam. Namun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Fakhri 

adalah penelitian nilai-nilai pendidikan Islam ditinjau dari perspektif Buya Hamka 

serta penelitian yang dilakukan penulis adalah penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam melalui kegiatan pembiasaan. 

2. Ai Sri Handayani. 2018. Internalisasi Nilai-Nilai Islam Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohani Islam (Penelitian di SMAN 1 Cikarang Timur Bekasi). 

Tesis Jurusan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dalam ruang lingkup 

keagamaan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang jauh lebih 

baik sehingga menjadi penerus bangsa yang berlandaskan pada agama Islam. 

Kedua, program yang diterapkan kepada peserta didik merupakan kegiatan yang 

terdiri dari program harian, mingguan dan tahunan. Ketiga, prosesnya diwujudkan 

melalui tahap pemberian pengetahuan dan pemahaman, tahap pembiasaan, tahap 

transternalisasi, tahap kebutuhan, dan tahap evaluasi. Keempat, faktor 

pendukungnya pendidik, pendekatan, dan minat. Penghambatnya kurangnya 

pemahaman siswa tentang agama, kurangya dorongan dari orangtua dan 

keterbatasan fasilitas. Kelima, hasil yang bisa dilihat terdapat perubahan yang 

cukup baik terhadap peserta didiknya yang menunjukkan sikap terpuji dan 

berakhlak karimah dalam keseharian mereka. 

Relevansi penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam nilai-nilai 

pendidikan Islamnya. Namun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Ai 

adalah internalisasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler serta 

penelitian yang dilakukan penulis adalah penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

melalui kegiatan pembiasaan. 

3. Wisnu Dwi Pawaguna. 2018. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Hajj Ayat 45-47 Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Al-Islam Kota Bandung. Skripsi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 
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Penelitian yang diperoleh yakni: 1) Nilai berpikir kritis, nilai keimanan, 

nilai sosial, nilai moral, dan nilai ibroh adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 45-47. 2) Pelaksanaan nilai-nilai pendidikan 

Islam telah disesuaikan dengan Kompetensi Dasar kurikulum PAI tingkat SMA 

Kelas XI. 3) Proses penerapan nilai-nilai pendidikan Islamnya dengan cara 

menyampaikannya di dalam kelas melalui pembelajaran sehingga peserta didik 

dapat menguasai materinya dan dapat mengaplikasikannya langsung dalam 

kehidupan sehari-hari seperti: a) nilai berpikir kritis diimplementasikan melalui 

materi pembelajaran yang mengacu pada KD 3.3. b) nilai keimanan 

diimplementasikan melalui materi pembelajaran yang mengacu pada KD 1.4. c) 

nilai moral diimplementasikan melalui materi pembelajaran yang mengacu pada 

KD 2.2, dan d) nilai pembelajaran (ibroh) diimplementasikan melalui materi 

pembelajaran yang mengacu pada KD 3.11. 

Relevansi penelitian yang dilakukan adalah nilai-nilai pendidikan Islam. 

Namun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Wisnu pada kajian surah Al-

Hajj ayat 45-47 sementara yang peneliti teliti adalah penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam saja. 

4. Muthmainah Aini. 2018. Pembinaan Nilai-Nilai Islam Pada Anak Usia Dini di 

RA Ar-Rahman Margasari Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuan dari pembinaan nilai-

nilai Islam berpedoman pada visi misi standar pendidikan anak usia dini yang ada 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 

2009, 2) Programnya mengacu pada kurikulum RPPH RA Ar-Rahman dilakukan 

dengan tahap: kegiatan rutin, kegiatan spontan, pemberian teladan, dan kegiatan 

terprogram, 3) Prosesnya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan, keteladanan, 

mengucap salam, meminta maaf, meminta tolong, mengucapkan terimakasih, 

berdo’a sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah ditempatya, hidup bersih, 

dan disiplin. 4) Faktor pendukungnya yaitu materi, media, pendidik, peserta didik, 

sarana dan prasarana, dan waktu pembelajaran. Sedangkan faktor penghamabatnya 
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adalah kurangnya dorongan dari masing-masing orang tua peserta didik. 5) 

Hasilnya ditentukanlah tiga tingkat pencapaian perkembangan mengenai 

pembinaan nilai-nilai Islam yaitu: tingkat pencapaian perkembangan aqidah, akhlak 

dan ibadah. 

Relevansi penelitian yang dilakukan adalah dalam pembinaan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Namun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan 

Muthmainah pada pembinaan nilai-nilai Islam pada anak usia dini sedangkan yang 

peneliti teliti penanaman nilai-nilai pendidikan Islam pada anak SMP yang akan 

tumbuh remaja melalui kegiatan pembiasaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


