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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membina dan melandasi kehidupan anak didik supaya berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga ia mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama.
Agama merupakan dasar keyakinan seseorang yang harus dihiasi dengan akhlak mulia dan nilai-nilai terhormat. Agama dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Agama menjadi jiwa bagi akhlak dan akhlak menjadi cahaya yang menerangi jiwa. Masyarakat khususnya orang tua yang berasumsi bahwa meningkatnya perilaku tercela di lingkungan remaja adalah sebagai akibat dari kurangnya pendidikan agama. Dalam hal ini pendidikan agama disadari maupun tidak, kenyataanya memang demikian. Untuk itu pendidikan agama perlu ditanamkan lebih dini.
Disamping bahwa sasaran pendidikan agama lebih menitikberatkan kepada aspek sikap (afektif) peserta didik, namun demikian dalam aplikasinya tetap integratif dengan memperhatikan aspek keterampilan (psikomotor) serta aspek pemahaman dan pengetahuan (kognitif).
Salah satu sarana pendidikan agama yang membekali peserta didik sejak dini adalah Madrasah Diniyah. Satuan pendidikan mandiri dan non formal ini keberadaannya diakui oleh pemerintah bahkan tidak sedikit pemerintah daerah yang yang telah mengeluarkan peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah. Pemerintah juga menyadari akan pentingnya pendidikan agama yang cukup bagi siswa. Apalagi muatan kurikulum Pendidikan Agama di sekolah sangat tidak cukup untuk menyampaikan ilmu dan ajaran agama. Oleh sebab itu sebagai pelengkap pendidikan agama Islam di sekolah maka pihak sekolah menyarankan bahkan mengharuskan seluruh siswa untuk mengikuti pendidikan di luar sekolah seperti Madrasah Diniyah.
Kompetensi lulusan dari Madrasah Diniyah diharapkan siswa mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam aspek fiqih, ibadah, muamalah, syari’at, mampu membaca dan menulis Al-Qur’an, serta berahlak mulia yang tercermin dalam prilaku sehari-hari dalam bentuk hablumminallah dan hablumminannas. Kompetensi tersebut diharapkan dapat dikuasai oleh siswa sejak dini pada saat siswa masih berusia sekolah dasar karena terdapat kecenderungan pada siswa-siswa yang sudah duduk di bangku SMP menjadi malas belajar ilmu agama di langgar-langgar, pesantren, atau Madrasah Diniyah. 
Dalam realisasinya terdapat suatu pola perilaku siswa yang cukup menarik perhatian para guru di sekolah dasar dan menjadi suatu permasalahan. Pada umumnya siswa memperlihatkan perilaku keberagamaan hanya pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya siswa terbiasa mengucapkan salam hanya kepada gurunya atau selama mengikuti pembelajaran di Madrasah Diniyah. Siswa juga giat mengikuti sholat berjamaah selama di sekolah atau pada saat proses pembelajaran di Madrasah Diniyah berlangsung. Berbeda lagi ketika siswa berada di luar sekolah. Ucapan salam untuk orang lain jarang terdengar dari mulut siswa. Dalam hal mengerjakan sholat juga masih banyak siswa yang sering meninggalkannya. Selanjutnya muncul beberapa pertanyaan; apakah ajaran agama di Madrasah Diniyah hanya terfokus pada ranah kognitif saja ? Bagaimana upaya-upaya pembiasaan dan pembimbingan kepada siswa agar tetap konsisten dalam menjalankan ajaran agama tanpa terbatas oleh ruang dan waktu ?
Dengan mengetahui kondisi ini, penulis tertarik meneliti sampai jauh mana efektifitas pendidikan Madrasah Diniyah dalam perilaku keberagamaan  siswa. Dengan demikian penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian : HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR DI MADRASAH DINIYAH DENGAN PERILAKU KEBERAGAMAAN ( Penelitian Terhadap Siswa Kelas V SD Negeri 6 Kawunglarang Kec. Rancah Kab. Ciamis ). 
Identifikasi dan Batasan Masalah
Memperhatikan hasil pengamatan pada kelas V SDN 6 Kawunglarang selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam sekolah, pada umumnya siswa cukup baik dalam mengamalkan ajaran agama. Saat berjumpa dengan guru, siswa berebutan berjabatan tangan sambil mengucapkan salam. Selain itu ketika waktu sholat duhur tiba, siswa langsung menuju ke mesjid di sekitar sekolah tanpa harus diperintah oleh gurunya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diharapkan dapat tertanam dimanapun dan kapanpun.
Harapan tersebut ternyata belum terwujud secara optimal. Terdapat beberapa masalah yang penulis temukan dalam hal perilaku keberaagmaan siswa dan aktivitas belajar di Madrasah Diniyah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :
	Siswa mengabaikan untuk melaksanakan sholat 5 waktu.

Aktivitas belajar siswa di Madrasah Diniyah masih minim jam pelajaran agamanya karena kegiatan siswa hampir 70% hanya mencatat.
Pelaksanaan pembelajaran oleh guru tidak dilengkapi dengan RPP.
	Perilaku keberagmaan siswa belum konsisten antara yang dilakukan selama di sekolah dan Madrasah Diniyah dengan yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

Media dan sarana belajar di Madrasah Diniyah sangat kurang dalam faktor agama.
Metode hapalan lebih diutamakan dalam kegiatan belajar di Madrasah Diniyah.
Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dengan demikian supaya kesimpulan dari hasil penelitian ini tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian serta karena adanya keterbatasan literatur, kemampuan, dan waktu, maka penulis membatasi masalah dan objek pada penelitian ini sebagai berikut :
	Penelitian ini hanya dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa di Madrasah Diniyah yang meliputi aspek aqidah, syariah, dan akhlak.
	Perilaku keberagamaan yang menjadi objek penelitian adalah aspek ibadah (ritualistik) dan aspek pengetahuan.
	Penelitian dilakukan di SDN 6 Kawunglarang Tahun Pelajaran 2009/2010.

Populasi meliputi seluruh siswa kelas V Tahun Pelajaran 2009/2010.
Subjek yang dijadikan sampel penelitian adalah siswa yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah yang semuanya berjumlah 10 orang.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memudahkan penelitian ini, maka permasalahannya dapat dispesifikasikan dan dirumuskan seperti berikut ini : 
	Bagaimana aktivitas belajar di Madrasah Diniyah siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang ?

Bagaimana perilaku keberagamaan siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang ?
Bagaimana hubungan aktivitas belajar di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagamaan siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang ?

Tujuan Penelitian 
Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
	Untuk mengetahui aktivitas belajar di Madrasah Diniyah siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang.

Untuk mengetahui perilaku keberagamaan siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang.
Untuk mengetahui hubungan aktivitas belajar di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagamaan siswa kelas V semester II SDN 6 Kawunglarang.

Manfaat Penelitian 
1.  Kegunaan teoritis
	Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti.

Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang diterima dibangku kuliah.
2. Kegunaan praktis
	Bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar yang positif terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas peserta didik.
Bagi guru sebagai masukan untuk dapat meningkatkan kualitas perilaku siswa dalam menjalankan ajaran agama.
Bagi orang tua dapat menambah kesadaran untuk lebih memberikan dukungan dan pembimbingan terhadap pendidikan anak agar siswa memiliki pendirian yang teguh dalam berperilaku sesuai dengan syariat ajaran agama Islam.
Landasan Teori
Hakikat belajar adalah proses perubahan perilaku seseorang dari hasil berinteraksi dengan lingkungan (Rukmana & Suryana, 2006:3). Interaksi ini biasanya berlangsung secara sengaja. Unsur kesengajaan tersebut tercermin dari adanya tujuan yang ingin dicapai dari setiap materi pelajaran. 
Selain itu Abin Syamsudin Makmun (1999:57) mengemukakan bahwa perubahan perilaku individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor usia. Faktor lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sengaja didesain dan diciptakan untuk merubah perilaku individu. Kondisi lingkungan baik fisik maupun proses interaksi antar manusianya yang baik akan mampu membimbing individu untuk memiliki perilaku yang baik. Sedangkan kondisi lingkungan yang kurang baik akan membimbing individu untuk memiliki perilaku yang kurang baik. 
Salah satu lingkungan yang sengaja di desain untuk terjadinya proses belajar siswa adalah Madrasah Diniyah. Adanya perubahan perilaku keberagamaan adalah tujuan utama dari proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah. Hal ini sejalan dengan kurikulum dan tujuan proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun  1994, bahwa dengan landasan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW; siswa menjadi beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; berahlak mulia yang tercermin dalam prilaku sehari-hari dalam hubunganya dengan Allah (hablumminallah), sesama manusia dan alam sekitar (hablumminannas), mampu membaca Al-Qur’an, mampu beribadah dan bermu’amalah dengan baik dan benar.
Untuk mencapai kompetensi tersebut ditempuh dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang meliputi : hafalan surat pilihan, membaca dan menulis ayat Al-Qur’an, memahami dan menghayati rukun iman, pemahaman dan pengamalan sifat-sifat terpuji, memahami rukun Islam, pelajaran tatacara beribadah dan bermu’amalah dengan baik dan benar, pelajaran sejarah Islam, serta melafalkan, memahami, menyusun kalimat bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan mencermati kompetensi dan muatan kurikulum pada pendidikan Madrasah Diniyah tersebut, maka jelas output yang diharapkan dari proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah adalah adanya perubahan perilaku keberagamaan kearah yang lebih baik. Jadi perilaku keberagamaan sangat terkait dengan aktivitas belajar mengajar di Madrasah Diniyah.

Kerangka Pemikiran
Seperti halnya telah dikemukakan pada landasan teori di atas bahwa hakikat dari belajar adalah adanya perubahan perilaku dari hasil berinteraksi dengan lingkungan. Ruang lingkup lingkungan dalam pembahasan ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Siswa yang dilahirkan dengan keragaman bakat atau potensi dan kepribadian dapat berkembang dengan suatu pola perilaku tertentu sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pandangan behaviouristik bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan (Abin Syamsuddin, 1999:19). 
Salah satu jenis lingkungan yang sengaja dikondisikan supaya siswa dapat belajar agama adalah Madrasah Diniyah. Pola perilaku yang diharapkan terbentuk dari proses pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah perilaku keberagamaan. Aktivitas belajar di Madrasah Diniyah mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi : hafalan surat pilihan, membaca dan menulis ayat Al-Qur’an, memahami dan menghayati rukun iman, pemahaman dan pengamalan sifat-sifat terpuji, memahami rukun Islam, pelajaran tatacara beribadah dan bermu’amalah dengan baik dan benar, pelajaran sejarah Islam, serta melafalkan, memahami, menyusun kalimat bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan memperhatikan kurikulum tersebut, maka jelas bahwa Madrasah Diniyah merupakan salah satu lingkungan yang sengaja diciptakan untuk membantu perubahan perilaku keberagamaan siswa. Apabila hubungan antara antivitas belajar di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagamaan dituangkan dalam skema sederhana berikut ini.
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Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : “terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagmaan”. 
Untuk memudahkan pengujian hipotesis tersebut, sejalan dengan metode analisisnya yang menggunakan korelasi, maka variabel aktivitas belajar di Madrasah Diniyah sebagai variabel bebas dengan lambang huruf X, dan variabel perilaku keberagamaan sebagai variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y. Secara statistik hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Ho :	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagamaan siswa kelas V SDN 6 Kawunglarang. 
Ha : 	Terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas di Madrasah Diniyah dengan perilaku keberagamaan siswa kelas V SDN 6 Kawunglarang. 
Adapun dalam menguji hipotesis penelitiannya yaitu dengan membandingkan koefisien r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung > r tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan r hitung < r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.


