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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun 

pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai 

pengembangan secara optimal serta membudayakan manusia melalui proses 

transformasi nilai-nilai yang utama (Thoha,1996:99). Karena pendidikan merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar  dalam membentuk kepribadian 

manusia. 

Potensi-potensi yang dimiliki peserta didik merupan potensi dasar atau fitrah 

manusia yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan nyata didunia melalui 

proses pendidikan, untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak 

di akhirat (Abu Bakar dan Surohim, 2005:25). Artinya manusia memiliki berbagai 

potensi yang harus dibimbing dan dilatih agar dapat tumbuh, berkembang dengan baik 

dan sempurna. Salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia yaitu melalui 

pendidikan. 

Pentingnya pendidikan agama di sekolah adalah untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

(Muhaimin, 2012:78) 

 Mengembangkan konsep lingkungan sekolah berwawasan intaq atau 

mengembangkan budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikan 

oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat sekolah 

(Asmaun Sahlan, 2010:116). 

Selain sekolah banyak pihak yang tidak kalah penting peranannya, termasuk 

keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya pendidikan agama harus dimulai dari 

keluarga sejak si anak masihkecil, pendidikan tidak hanya berarti memberikan 
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pelajaran agama kepada anak-anak yang belum mengerti dan dapat menangkap 

pengertian-pengertian yang abstrak.  

Akan tetapi yang paling utama adalah penanaman jiwa percaya kepada Tuhan, 

membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan 

oleh ajaran agama. Dan yang paling penting adalah melalui latihan-latihan keagamaan 

yang menyangkut ibadah seperti shalat, berdoa, membaca Al Qur’an atau menghafal 

surat-surat pendek, shalat berjamaah, dan lain sebagainya harus dibiasakan sejak 

kecil, sehingga lama kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah. (Zakiyah 

Daradjat,2005:75) 

Latihan keagamaan yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial atau hubungan 

manusia dengan manusia sesuai dengan ajaran agama, jauh lebih penting dari pada 

hanya penjelasan dengan kata-kata. Salah satu sarana yang efektif untuk 

meningkatkan keagamaan seseorang yaitu melalui ibadah, karena dengan ibadah 

dapat melahirkan hubungan yang terus menerus serta perasaan mengabdi kepada 

Allah. 

 Apabila anak tidak terbiasa melakukan ajaran agama terutama ibadah secara 

kongkrit seperti Shalat, puasa, berdoa, membaca Al Qur’an dan lain sebagainya serta 

tidak biasa dilatih untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah dalam 

kehidupan sehari-hari maka pada saat dewasa nanti ia akan cenderung acuh, anti 

agama, atau bahkan ia tidak meraskan pentingnya agama bagi dirinya.  

Namun, meskipun demikian sekolah sebagai lembaga pendidikan yang 

memiliki program secara terencana masih menjadi tumpuan untuk pembentukan 

watak serta pengembangan religiusitas anak, dan sarana tersebut dapat 

diselenggarakan di sekolah, dirumah, maupun dimasyarakat. Kehadiran madrasah 

yang berkualitas dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan sesungguhnya sangat 

diharapkan oleh berbagai pihak, terutama umat Islam. Bahkan kini terasa sebagai 

kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi kalangan muslim menengah ke atas, 

karena madrasah dapat menanamkan religiusitas yang baik.  

Masalah kepemimpinan madrasah memang menjadi perhatian banyak ahli 

manajemen lembaga pendidikan dewasa ini. Kepala madrasah mempunyai peranan 

penting dalam pengembangan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

proses pendidikan. Untuk itulah diharapkan sekolahmemiliki program khusus untuk 

meningkatkan kualitas keberagamaan siswa 
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Usaha-usaha dalam melakukan bimbingan dan pembinaan tidak hanya berlaku 

di dalam lingkungan keluarga akan tetapi juga di sekolah/madrasah yang memiliki 

peran dan tanggung jawab dalam upaya pembinaan keagamaan peserta didik melalui 

pendidikan. 

Sebagai lembaga pendidikan formal, Madrasah Tsanwiyah Ghoyatul Jihad 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang  memfasilitasi peserta didiknya untuk 

mengembangkan kemampuan keagamaan, sepeti mengaji bersama-sama, membaca 

asmaul husna bersama, berdoa bersama, melaksanakan kegiatan kultum setiap hari 

hari dengan bergiliran tiap kelas dan hari jum’at membaca yasiinan bersama-sama 

serta shalat dzuhur berjamaah, lomba-lomba keagamaan setiap satu tahun sekali.  

Alasan diadakannya kegiatan keagamaan tersebut dikarenakan banyaknya 

siswa yang kurang memperhatikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Hal 

tersebut tentunya menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi lembaga pendidikan yang 

bernafaskan Islam.  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan 

datang (Yahya.2011:68). Selain itu pendidikan merupakan suatu proses yang di mulai 

pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup (Abu Hamadi,2007:74). Jadi 

eksistensi pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia agar tetap 

survive dalam menghadapi tantangan zaman. 

Proses transformasi utama tersebut, sebuah  proses atau aktivitas yang 

ditunjukan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan pada perilaku kehidupan 

manusia. Sebagaimana pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh F.J Mc, Donal 

dalam bukunya yang berjudul Education Psychology: ”Education is a process or 

activity which is directed at producing desirable change in the  behavior of human 

being” (MCDonal, 1959:4). 

Perkembangan potensi-potensi manusia dimulai dari keluarga. Dalam 

pandangan islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada 

orangtuanya, karena itu otangtua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan 

amanah itu kepada hak yang menerima.  

“Dari Abu Hurairah berkkata bahwasannya nabi SAW bersabda, yang artinya : 

semua anak-anak dilahirkan suci (fitrah), tetapi ibu bapaknyalah yang menjadikan 

yahudi, nasrani atau majusi.” (Shaleh Bukhari, maktabas-as-syamila) 
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Seorang anak yang dilahirkan oleh orangtuanya (Ibu) dalam keadaan fitrah 

suci. Bagaikan lembaran kain putih yang bersih dan belum terkena debu maupun 

kotoran apapun. Tergantung si pemiliknya akan dibuat atau dimodel apa kain tersebut. 

Begitu juga anak, akan dijadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, merupakan 

tanggung jawab orangtua mereka sendiri. 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

dan penjelasannya, (2003:14). Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah 

SWT QS, At-Tahrim ayat 6 : 

ا النَّاُس  هَ قُودُ ا َو اًر ْم نَ يكُ لِ َهْ أ ْم َو كُ فُسَ َنْ نُوا قُوا أ يَن آَم ِذ ا الَّ َه ُّ َي ا أ يَ

ْم  هُ َر ََم ا أ َ َم وَن َّللاَّ ادٌ ََل يَعْصُ دَ ةٌ ِغََلظٌ ِش كَ ئِ ََل ا َم َه يْ لَ ُ عَ ة اَر َج ِح الْ َو

ُرونَ  َم ا يُْؤ لُوَن َم عَ فْ يَ  َو

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1993:951) 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepa Tuhan yang Maha Esa, 

berkahlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan pendidikan nasional 

tersebut,pendidikan islam juga mempunyai tujuan yang sama, hal ini dapat di lihat 

dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 102 yaitu : 

َ َحقَّ تُقَاتِِه  َوََل تَُمىتُهَّ ِإَلَّ َوأَْوتُْم ُمْسِلُمىنَ يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam. 

Tujuan pendidikan islam menurut Abdullah Fatah Jalal adalah “terwujudnya 

manusia sebagai hamba Allah SWT. Tujuan ini akan menghasilkan tujuan yang 

khusus, bahwa semua manusia harus beribadah  kepada Allah SWT. 

Menjaga diri artinya setiap orang harus dapat melakukan  self education dan 

melakukan pendidikan terhadap keluarganya untuk mentaati Allah SWT dan Rasul-

Nya. Jadi sesuatu yang mustahil dalam pandangan Islam bila seseorang yang tidak 
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berhasil mendidik dirinya sendiri akan dapat melakukan pendidikan terhadap orang 

lain. Ketika anak semakin bertambah  usianya dan membutuhkan perkembangan 

potensi yang lebih, tidak semua orangtua mampu memberikan pendidikan terhadap 

anaknya. Oleh karena itu, orangtua (keluarga) memilih sekolah/madrasah sebagai 

penanggung jawab pendidikan terhadap anaknya. Tujuan yang dimaksud adalah untuk 

membentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dengan 

keislaman yang taat dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. 

Orang tua memiliki banyak pilihan dalam menentukan pendidikan bagi 

anaknya, yaitu memilih pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (Smp), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), Pondok Pesantren atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS), hal ini 

dipengaruhi oleh minat dan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak. Dengan 

harapan agar anaknya berhasil dan memilih kepribadian yang baik. Orangtua dan 

masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Begitu 

juga penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)  dan penjelasannya, (2003:23). 

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pemerintah dalam 

hal ini kemetrian agama dan kelompok masyarakat pemeluk agama, diantaranya 

organisasi keagamaan dan yayasan pendidikan. 

Masalah utama yang sering kali dihadapi kebanyakan Madrasah Tsanawiyah  

yaitu keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang sangat rendah sehingga 

mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada. Seperti perbaikan gedung, perbaikan 

kelas, tunjangan guru honerer yang diakibatkan oleh kurangnya sumber dana yang di 

butuhakan, bahkan dalam hal kekurangna guru dalam mengusai kurikulum yang 

berkualitas, meskipun banyak bantuan dalam hal ini bantuan dari pemerintah itu 

sendiri, seperti bantuan beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan anak yang 

berprestasi maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berupa uang dan buku-

buku pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan 

keagamaan di MTs Ghoyatul jihad.  

Pengelolaan Madrasah sebagai pendidikan formal masih tertinggal bila 

dibandingkan dengan pengelolaan pendidikan umum yang setingakat. Salah satu 

kelemahan Madrasah yaitu terlalu banyaknya mata pelajaran yang diajarkan, kualitas 

guru yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam 
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pembelajaran, dan kebanyakan siswa dari keluarga yang ekonominya menengah 

kebawah. 

Sekolah merupakan lembaga formal dalam memberikan pembelajaran 

pendidikan agama islam seyogyanya harus memiliki inovasi dalam mengembangkan 

kurikulum pembelajaran yang bersifat holistik. 

Mengingat pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terkadang monoton 

dan kurang bermakna bagi peserta didik, maka di butuhkan alternatif aktivitas di luar 

kelas yaitu dengan diadakannya kegiatan keagamaan di Madrasah siswa akan lebih 

antusias terhadap kegiatan tersebut. Karena siswa-siswi sangat membutuhkan 

bimbingan keagamaan untuk menumbukannya kegiatan keagamaan harus ada 

dorongan dari para guru atau pendidik dalam pelasanaan secara berlangsung.  

Pengalaman kegiatan keagamaan harus di tananmkan sejak usia dini yang 

nantinya akan menentukan kualitas moral setelah mereka dewasa. Mengajari peserta 

didik untuk shalat berjama’an, mengaji bersama, membaca doa bersama, membaca 

asmaul husna serta menghapal asmaul husna dan dengan di adakannya kultum secara 

bergiliran setiap kelas. Selain itu juga sekolah selalu mengikuti peringatan hari raya 

besar islam, isra mi’raj dan maulid nabi.  

Agama merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, baik 

individu maupun kolektif. Agama memberi sumbangan bagi sistem sosial, dalam arti 

pada titik tertentu manusia berada dalam ketidakberdayaan, agama memberikan 

jawaban dan petunjuk terhadap persoalan yang dihadapi manusia. Fungsi agama bagi 

manusia adalah menyediakan dasar pokok sebagai pijakan dan jaminan serta memberi 

ransangan bagi seseorang atau masyarakat untuk berusaha. (Hasan Langgulung, 

(Jakarta,1986:396) Pengalaman agama ini menjadi sangat urgent karena manusia 

merupakan makhluk religius (homo religius) yang selalu membutuhkan kekuatan 

spiritual untuk mendorong mencapai prestasi dan mempertahankan hidup.  

Agama juga memiliki peranan penting untuk membentuk karakter dan mental 

manusia dalam menjalani proses kehidupan ini. Karena didalam agamalah terdapat 

aturan-aturan dan panduan supaya kita manusia bisa dan mampu untuk melakukan 

segala aktivitas dan perilaku supaya manusia kembali kepada Tuhan dalam keadaan 

yang baik pula. Agama adalah pilihan hidup, agama adalah prinsip, agama adalah 

keyakinan mendasar manusia selama hidup di dunia. 

Sehingga secara ideal kewajiban untuk memahami, mengamalkan agama 

secara benar adalah tuntutan pada setiap manusia khususnya pemeluk agama Islam. 
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Menghadirkan nilai-nilai religius sebagai wujud ketaatan pada ajaran agama dalam 

seluruh dimensi kehidupan adalah salah satu pondasi yang sering dilupakan.  

Padahal ajaran agama dengan jelas mengajarkan bahwa siapapun yang dekat 

dengan Tuhan (taqarrub ilallah), maka ia akan mendapat ridhanya Allah SWT. Itulah 

manusia, ingat Tuhan hanya ketika mengalami kesulitan. Namun pada saat dalam 

keadaan senang dan bahagia, nilai- nilai moral ketuhanan terlupakan. Memang, hal itu 

sudah menjadi sunnatullah. Tapi, terkadang kita sebagai manusia tidak pernah 

merenungkannya. Kita sebagai manusia hanya ingin mendapat nikmatnya saja tanpa 

mau berikhtiar baik lahir maupun batin (berdoa setiap waktu). 

Peran guru sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai religiusitas dalam 

kehidupan peserta didik. Melalui pengamatan yang di lakukan di Madrasah 

tsanawiyah ghoyatul jihad pasirtalaga telagasari kabupaten karwang, kegiatan 

keagamaan ini merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk pengalaman 

keagamaan siswa. Kegiatan keagamaan merupakan aktivitas sentral yang sudah cukup 

konsisten dilaksanakan di MTs Ghoyatul Jihad guna membina dan membimbing 

keagamaan peserta didik. 

Proses pembelajaran maupun kegiatan yang di laksanakan tidak hanya 

berfokus pada aspek kognitif saja tetapi juga pada asfek afektif dan psikomotorik. 

Adapun kegiatan keagamaan yang di laksanakan peserta didik di luar ataupun di 

dalam akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ubtuk mencerdaskan kehidupan 

perta didik. 

Proses keberlangsungan pendidikan di Madrasah dipengaruhi juga oleh 

lingkungan masyarakat yang kondusif. Bahwasannya lingkungan masyarakat juga 

memiliki peran dalam pendidikan. Apabila lingkungan masyarakat mendukung akan 

keberadaan Madrasah maka keberlangsungan proses pembelajaran pun akan efektif 

dan efisien baik pendidikan umum maupun pendidikan agama islam sehingga bisa 

menjadi salah satu alternatif pendidikan modern. 

Peraranan pendidikan di dalam kehidupan manusia, terlebih pada zaman 

modern ini diakui sebagai satu kesatuan yang menentukan prestasi dan produktivitas 

seseorang seluruh aspek kehidupan tentunya membutukan proses pendidikan dalam 

arti berlangsung di dalam lembaga-lembaga formal. 

Peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam pendidikan ataupun 

perguruan keagamaan sangat signifikan dan bahkan dominan. Sepanjang sejarah 

pendidikan islam, masyarakat dalam skala yang besar bukan hanya berperan serta 
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tetapi aktif dalam mengambil posisi terdepan dalam pendirian pengembangan dan 

pemberdayaan pendidikan keagamaan (Azra, 2000:149). 

Bertitik tolak dari pernyataan diatas, maka keberadaan Madrasah Tsanawiyah 

yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional misalnya Madrasah 

Tsanawiyah Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten 

Karawang, perlu keaktifan dan partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Oleh 

karena itu, diperlukan kepedulian oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, 

masyarakat, keluarga maupun sekolah. Kondisi ini akan terbangun jika semua pihak 

memiliki kesadaran bersama dalam membangun pendidikan karakter. Idelanya 

pembentukan atau pendidikan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan, 

termasuk kehidupan sekolah. (Hidayatullah, 2010:3) . 

Berangkat dari fenomena diatas, maka penulis sangat tertarik untuk 

melaksanakan penelitian disana, yang di tuangakan dalam judul “Partisipasi Siswa 

dalam Kegiatan Keagamaan di MTs Ghoyatul Jihad Pasirtalaga Telagasari Kabupaten 

Karawang”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di MTs Ghoyatul Jihad, 

Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang Tahun 2018? 

2. Apa saja faktor- faktor pendukung dan penghambat partisipasi siswa dalam 

kegiatan keagamaan di MTs Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, 

Kabupaten Karawang tahun 2018? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di MTs 

Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di 

MTs Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang 

Tahun 20182. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat  partisipasi  

siswa dalam kegiatan keagamaan di MTs ghoyatul Jihad, Pasirtalaga,  Kecamatan 

Telagasari, Kabupaten Karawang Tahun 2018 
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3. Untuk mengetahuai apa saja hasil yang dicapai partispasi siswa dalam kegiatan 

keagamaan di MTs Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, 

Kabupaten Karawang. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian tentang 

Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Ghoyatul 

Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Maka harapan dari 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai sumbangan untuk memperkaya 

khazanah keilmuan tentang Patisipasi Siswa dalam Kegiatan Keagamaan di 

Madrasah Tsanawiyah Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, 

Kabupaten Karawang.  

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan informasi bagi pengelola Madrasah Tsanawiyah Ghoyatul  

Jihad. Pasirtalaga. Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. 

a. Komite Sekolah  

Penelitian ini dapat dipakai oleh komite sekolah untuk mengetahui sebagai 

bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah 

Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. 

Dan juga sebagai bahan pertimbangan kedepannya  agar menjadi lebih baik. 

b. Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan kepada kepala sekolah sebagai wawasan 

keilmuan untuk pemikiran atau acuan kedepannya dalam mengelola Madrasah 

Tsanawiyah Ghoyarul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten 

Karawang menjadi lebih maju dan bekembang dengan lebih baik. 

c. Kepada Guru 

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk mengelola tugasnya 

sebagai guru agar menjadi lebih baik dan lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. 

d. Bagi Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah literatur dalam bidang 

pendidikan terutama yang bersangkutan dengan partisipasi siswa dalam 

kegiatan keagamaan di MTS ghoyatul Jihad.  
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e. Bagi Peneliti 

Untuk dijadikan sebagai salah satu cara mengembangkan karya ilmiah, 

cara berpikir dan menambahkan wawasan penelitian  dalam ilmu pengetahuan 

dapat juga dijadikan sebagai bahan penunjang dan mengembangkan penelitian 

yang relevan dengan topik tersebut. 

E. Kerangka Berfikir 

Upaya terhindar dari kesalah pahaman  dalam penulisan skripsi  ini, maka dari 

itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi partisipasi 

siswa dalam kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Ghoyatul Jihad Pasirtalaga 

Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebagai berikut: 

Partisipasi siswa sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Menurut Taniaredja, dkk (2013) partisipasi siswa adalah penyertaan mental dan emosi 

siswa untuk mengembangkan daya fikir dan prasaan siswa bagi tercapainya prestasi 

belajar yang memuaskan. Partisipasi dapat mendorong keagiatan siswa untuk 

mengikuti pemebelajaran dengan baik, selain itu juga membentuk siswa untuk selalu 

aktif sehingga mereka sadar bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui usaha 

keras dan siswa menyadari bahwa pentingnya beribadah kepada Allah swt. 

Kegiatan keagamaan ini atau bisa disebut juga akhlak  yang baik tidak akan 

tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dengan kebiasaan, ketauladanan, latihan 

dan pendidikan akhlaq. Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Ya’kub (1993:92). 

Upaya yang dilakukan guru agama islam dalam membina kegiatan siswa 

dengan membuat program-program kegiatan keagamaan yang bisa meningkatkan 

pembinaan siswa tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya :  

a. Membaca Al-Qur’an pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai 

Kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan agar siswa mampu membaca ayat 

al-qur’an dengan baik serta mampu mengerti dan memahami isi dari Al-

Qur’an sehingga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Shalat dzuhur berjama’ah beserta kultum 

Dengan adanya kegiatan ini siswa diwajibkan shalat dzuhur berjamaah 

diharapkan dapat membentuk kedisiplinan  siswa dalam melakukan setiap 

kegiatan, apalagi shalat merupakan kewajiban setiap muslim dengan 

dilakukan tepat waktu sehingga mereka tidak terbebani dan menjadi 

kebiasaan untuk beribadah.  

c. Membaca Surah Yasiin pada hari Jum’at Bersama 



 

11 
 

Dalam kegiatan keagamaan ini agar tercapainya suatu kebiasaan yang 

dilakukan peserta didik dalam kehidupan untuk bekal dimasa sekarang dan 

dimasa yang akan datang menjadikan siswa-siswi yang pandai mengaji serta 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri atas  sekumpulan tindakan. Sedangkan keagamaan berarti hal-hal yang 

berkaitan dengan agama. Menutut (Zakiyah Darazat : 63) 

Berdasarkan istilah-istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program 

kegiatan keagamaan diartikan sebagai suatu usaha mempertahankan, melestarikan, 

dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah SWT 

dengan menjalankan syariat Islam sehingga mereka menjadi manusia yang hidup 

bahagia didunia dan diakhirat. Menurut Asymuni syukir (1983:20) 

1. Partisipasi Siswa 

Partisipasi siswa berarti keikut sertaan siswa dalam suatu kegiatan 

yang ditunjukan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Belajar yang optimal 

akan terjadi nila siswa berpartisipasi  secara tanggung jawab dalam proses 

belajar. Keaktifan siswa ditunjukan dengan partisipasinya. Keaktifan itu dapat 

terlihat dari beberapa perilaku misalnya mendengarkan, mendiskusikan, 

membuat sesuatu, menulis laporan, dan sebagainya. Partisipasi siswa 

dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan dalam kegiatanbelajar dan mengajar 

(Hasibuan & Moedjiono,2006:7) 

Partispasi keagamaan juga mencakup kerjasama antara semua unsur 

yang terkait dan merupaka suatu kesepakatan, harapan, persepsi, dan sistem 

komunikasi antar siswa dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi 

sikap berprilaku seseorang. Partisipasi keagamaan berarti mengambil bagian 

dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Menurut Hoofsteed dalam 

Khairuddin (2000 :124) 

Yakni keterlibatan secara benar dalam kegiatan keagamaannya, 

sehingga timbul tanggung jawab dan kerja sama yang benar terhadap suatu 

kegiatan. Dengan kata lain, keikutsertaan untuk membantu keberhasilan setiap 

program kegiatan keagamaan agar tercapai sesuai dengan kemampuan  setiap 

orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi (individu). Sehingga 
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tercapainya rasa saling pengertian dan percaya dalam suatu kesatuan sosial 

dengan batas tertentu. 

2. Kegiatan Keagamaan  

Suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran untuk 

mencapai tujuan dalam meningkatkan pendidikan agama islam harus 

menguasai materi serta wawasan yang luas dengan ditambah bahan atau 

sumber lain yang berkaitan terhadap tujuan yang akan disampaikan secara 

lebih actual. 

Memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, 

dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan. Bahwa Pendidikan 

Agama Islam mampu mengubah tingkah laku seseorang menjadi pribadi yang 

berakhlakul karimah  baik didalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan 

sekitar.  

Juga sebagai usaha untuk membimbing pertumbuhan secara sistematis 

supaya mereka hidup dengan ajaran agama islam, sehingga terciptanya 

kebahagian dunia dan akhirat, sebagai nilai iman taqwa  akan menghasilakn 

ketaatan dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Menurut Bruno (1987) 

Oleh karena itu pentingnya masalah beragama ini maka ditetapkanlah 

bahwa salah satu profil manusia Indonesia itu adalah manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana 

supaya manusia itu memiliki kualifikasi tersebut, upayanya tidak lain adalah 

melalui jalur pendidikan yang mulai dari taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi.  

Upaya-upaya untuk memberdayakan pendidikan agama terus 

dilaksanakan. Beberapa kelemahan pelaksanaan pendidikan agama terus 

dibahas dan dicarikan solusinya. Diantara kelemahantersebut ada yang 

bersumber dari pendidik, peserta didik, fasilitas, metode, kurikulum dan juga 

tidak ketinggalan yaitu keterbatasan waktu belajar di sekolah yang hanya tiga 

jam pelajaran dalam seminggu. 

Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif, supaya ilmu dan 

amal dapat dirasakan oleh anak didik di sekolah. Karena apabila pendidikan 

agama diabaikan di sekolah, maka didikan agama yang diterimanya dirumah 



 

13 
 

tidak akan berkembang, bahkan mungkin terhalang, apalagi jika rumah tangga 

kurang dapat memberikan pendidikan agama yang sangat cukup. (Zakiyah 

Daradjat,2001:64) 

Selain dari itu, telah lama muncul kritikan terhadap pendidikan agama 

yang terlalu berorientasi pada hal yang bersifat kognitif, padahal seharusnya 

lapangan pendidikan agama itu lebih fokus pada hal yang bersifat afektif dan 

psikomotor dalam rangka membentuk perilaku keagamaan siswa. 

Orientasi pendidikan agama Islam yang selama ini berjalan dalam 

sekolah di anggap cukup tepat karena sangat membimbing dalam kegiatan 

keagamaan.  

Islam menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi (1984) adalah aqidah yang 

berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan ilmu penyerahan diri secara 

membabi buta. Hal ini tersirat dalam firman Allah, “maka ketahuilah, bahwa 

tidak ada tuhan kecuali Allah” (QS Muhammad:19)  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan adalah seberapa jauh partisipasi 

atau peran sebagai siswa dalam kegiatan keagamaan di  Madrasah Tsanawiyah 

Ghoyatul Jihad, Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka, pertama penulis melakukan studi  penelitian terdahulu 

untuk di jadikan referensi. Penelitian terdahulu di jadikan penulis untuk menjadi 

bahan rujukan, penelitian melakukan pencarian yang sesuai atau berkaitan dengan apa 

yang akan di teliti oleh penulis, yang nantinya akan membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini.4g 

Yang pertama, penelitian dari Umar pada tahun 2016 yang berjudul 

“Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam 

Di Madrasah Ibatidaiyah Miftahul Falah Batur 01 Batur Wetan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang” mahasiswa strata satu fakultas tarbiyah dan Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini memiliki kesamaan bidang kajian 

adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 

agama islam di Madrasah ibtidaitah batur 01 batur wetan kecamatan getasan 

kabupaten semarangdapat di lihat dari segi: pertama, partisipasinya dalam 

menajemenyaitu ikut serta dalam menentukan kepala sekolah. Kurikulum 

pembelajaran pendidikan agama islam, ikut serta dalam mengurus yayasan, Madrasah 
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dan komite sekolah. Kedua, partisipasi dalam pembelajaran pemdidikan agama islam, 

yaitu ikut serta menjadi tenaga pengajar, tim evaluasi pembelajaran pendidikan agama 

islam dam memberikan bimbingan keagamaan. Ketiga, partisipasi dalam kurikulum 

yang  meliputi keikutsertaannya dalam penentuan penggunaan kurikulum pendidikan 

agama islamyang di gunakan dalam proses pembelajaran sesuai rapat kepala sekolah 

dengan Madrasah dan pihak Yayasan Ma’arif NU Ungaran. Keempat, partisipasi 

dalam pendanaan dan sarana prasarana pendidikan Agama Islam.  

Melihat skripsi di atas bahwa perbedaannya dengan skripsi yang saya buat 

adalah dari segi program partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di madrasah 

tsanawiyah. Skripsi di atas tidak menjelaskan secara rinci program keagamaan yang 

ada di Madrasah tersebut. 

Kedua, penelitian ini dari Elly Febriyani pada tahun 2013 yang berjudul “ 

Pengaruh Partisipasi Siswa di Kelas dan Lingkungan Sekolah Terhadap Perstasi 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN Tempel Tahun Ajaran 2012/2013” 

mahasiswa strata satu Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam bidang kajian adalah pengaruh partisipasi 

siswa di kelas dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas 

XI IPS Man Tempel tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 27 siswa. Uji instrumen 

dilaksanakan pada 36 siswa kelas XI IPS MAN Pakem. 

Pengumpulan data dengan metode observasi , kuesioner atau angket dan 

metode dokumentasi. Pengujian persyaratan analisis meluputi  uji lineritas dan 

multikolinieritas. Teknis analisis data yag di gunakan adalah teknik analisi regresi 

sederhana untuk mengetahui pengaruh partisipasi siswa di kelas terhadap prestasi 

belajar akuntansi serta analisi regresi ganda untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

siswa di kelas dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. 

Melihat skripsi di atas bahwa perbedaannya dengan skripsi yang saya buat 

adalah dari segi program partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di madrasah 

tsanawiyah. Skripsi di atas tidak menjelaskan secara rinci program keagamaan yang 

ada di Madrasah tersebut. 

Ketiga, penelitian dari Juniarto pada tahun 2016 yang berjudul “ Partisipasi 

Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Voli Di Sekolah Dasar Negeri 

Kruyo Kulon Kecamatan Kemiri Kabupaen Purworejo Tahun 2015/2016” mahasiswa 

strata satu Fakultas Ilmu Kolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Bahwa 

penelitian ini memiliki kesamaan dalam bidang kajian yang bertujuan untuk 
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mengetahui tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola   

voli di sekolah dasar negeri kruyo kulon kecamatan kemiri kabupaen purworejo tahun 

2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa yang terdaftar mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di sekolah dasar negeri kruyo kulon kecamatan 

kemiri kabupaten purworejo dengan jumlah siswa sebanyak 40. Adapun sempel yang 

di gunakan adalah semua siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karena kurang dari 

100. Instrumen yang di gunakan adalah dengan angket. Teknik analisi data 

menggunakan analisi desktiptif, yang tuangkan dalam bentuk presentase. 

Melihat skripsi di atas bahwa perbedaannya dengan skripsi yang saya buat 

adalah dari segi program partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di madrasah 

tsanawiyah. Skripsi di atas tidak menjelaskan secara rinci program keagamaan yang 

ada di Madrasah tersebut. Melainkan lebih ke ekstrakurikuler bolavoli yang ada di 

sekolah dasar.  

Keempat. Penelitian dari Nuril Aminati Prasetiatini pada tahun 2012 yang 

berjudul “Upaya Sekolah dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VII 

SMPN 2 Kalasari kecamatan Sleman Kabupaten Yogyakarta” mahasiswi strata satu, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam bidang kajian adalah mengenai 

Upaya Sekolah dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VII SMPN 2 

Kalasari kecamatan Sleman Kabupaten Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang bersifat kualitatif denganmetode pengumpulan data dengan 

cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode 

keabsahan data degan triangulasi sumber dan metode. Analisis data di lakukan dengan 

memberikan makna terhadap data yang telah di kumpulkan dan di tarik 

kesimpulannya.  

Melihat skripsi di atas bahwa perbedaannya dengan skripsi yang saya buat 

adalah dari segi program partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di madrasah 

tsanawiyah. Skripsi di atas tidak menjelaskan secara rinci program keagamaan yang 

ada di Madrasah tersebut. 

 

 


