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ABSTRAK 

Sayidah. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14311411. Judul Skripsi:  

Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Kepemimpinan 

Siswa (Studi Kasus pada OSIS di SMA Negeri 70 Jakarta). Prodi 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Fakultas Tarbiyah. Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta, tahun 2018 

 

Pendidikan merupakan media utama dalam membangun kecerdasan sekaligus 

kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan 

secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pelaksanaanya 

menghasilkan generasi yang diharapkan mampu untuk melanjutkan 

perjuangan bangsa dan memiliki karakter mulia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pendiidikan Agama Islam terhadap karakter 

kepemimpinan siswa di SMA Negeri 70 Jakarta. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu apakah pendidikan agama Islam berpangaruh 

terhadap karakter kepemimpinan siswa di SMA Negeri 70 Jakarta. Penelitian  

ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data 

observasi, wawancara, kuesioner atau angket. Data dianalisis dengan 

menyebar angket kepada 99 peserta didik yang terdiri dari kelas 12 di sma 70 

berdasarkan data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan rumus product 

moment dengan kemudian hasil dari perhitungan sebesar 0,686 dengan 

interpretasi dari perhitungan rxy diatas angka kolerasi variabel X pengaruh 

pendidikan agama islam dan Y karakter kepemimpinan siswa tidak bertanda 

negative, berarti terdapat kolerasi positif antara variabel x dan y dengan 

memperhatikan besarnya rxy 0,686 yang berkisar antara 0,40-0,70 kolerasi 

ini tergolong kolerasi sedang atau cukup. interprestasi dengan menggunakan 

tabel rxy product moment langkah pertama yang ditempuh mencari df dengan 

rumus df = n - nr atau 99 – 2 = 97 Kemudian dicek maka diperoleh taraf 

signifikansi 5% dalam tabel 0,195 Setelah mengetahui diperoleh r tabel 0,686 

lebih besar 0,195 maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesa alternative 

diterima. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam dan Karakter Kepemimpinan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama rahmatan lil‟alamin, yang di amanatkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. Datangnya agama Islam mengubah seluruh 

pemikiran yang dianut oleh manusia dimuka bumi ini. Dalam menjalankan 

kehidupan di dunia ini untuk meraih keridaan Allah di dunia maupun di 

akhirat. Islam menjadi panutan manusia dalam mencapai kebahagian dan 

kesejahteraan yang hakiki. Sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.  

Islam mengajarkan kepada penganutnya agar menjaga keimanan 

dalam hatinya untuk mengukuhkan kesempurnaan dalam menjalankan risalah 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. menjalankan segala perintah-

perintah Allah menjadi suatu keharusan seorang mukmin untuk mencapai 

ridha Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mengajak manusia mengikuti 

ajaran islam dengan cara persuasif. Beliau menerangkan kepada mereka 

kebenaran tentang manusia, alam semesta dan tuhan, dalam cara yang paling 

meyakinkan dan menarik. Ajakan penuh cinta dan kasih sayang, disampaikan 

dengan bijaksana dan dengan cara sebaik-baiknya, sehingga ajaran itu 

menarik dan meresap ke dalam hati mereka dalam waktu yang sangat singkat. 

Pendidikan merupakan “media utama dalam membangun kecerdasan 

sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, 

pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar proses 

pelaksanaanya menghasilkan generasi yang diharapkan mampu untuk 

melanjutkan perjuangan bangsa dan memiliki karakter mulia”.
1
 Pendidikan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan 

                                      
1
 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: 

Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.9 
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manusia. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut 

akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan didalamnya. 

Pendidikan adalah “usaha sadar untuk menyiapka peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dana tau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang”.
2
 Islam dalam pengertian agama ini, selain 

mengemban misi sebagaimana dibawa para nabi sebagaimana tersebut diatas, 

juga merupakan agama yang ajaran-ajarannya lebih lengkap dan sempurna 

dibandingkan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. 

Pendidikan agama adalah tanggung jawab bersama. Berkenan 

dengan tanggung jawab ini, maka pendidikan agama di sekolah berarti 

suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengerahui 

siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama. Pemberian 

pengaruh pendidikan agama disini mempunyai arti ganda. Yang pertama, 

adalah sebagai salah satu sarana agama (dakwah Islamiah) yang 

diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kedua, 

sebagai salah satu sarana pedidikan nasional untuk meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3
 

Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di 

indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah islamiyah pendidikan 

islam berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran islam. 

Kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Masyarakat indonesia 

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam sesuai dengan 

ketentuan Al-Qur‟an  dan As-Sunnah. Ilmu dan iman menjadi sumber 

orisinal pendidikan Islam yang sejalan dengan tuntutan modren sekarang ini. 

Moderinitas kehidupan manusia harus membuka diri kepada cita-cita hidup 

yang berkembang, yang membawa ketinggian martabat hidup di dunia dan 

membuka pintu yang luas untuk persiapan kehidupan akhirat. 

Kesinambungan dalam pembangunan manusia yang berkembang terus dan 

                                      
2
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008),  h.184 
3
 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara,2004), h. 172 
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mampu beramal kebijakan selama dalam upaya mencari kebahagian hidup 

dan akhiratnya. Inilah yang merupakan jalan islami yang diajarkan dalam 

kitab suci Al-Qur‟an  sebagai berikut: 

                    

                       

       

 

“ dan carilah segala sesuatu yang Allah telah menganugerahkan kepadamu 

mengenai kampung akhiratmu, dan janganlah kamu melupakan nasib 

hidupmu di dunia.” (QS. Al-Qashash [28]:77). 

 

Pendidikan merupakan “proses menumbuh kembangkan eksistensi 

manusia yang bermasyarakat dan berbudaya dalam tata kehidupan yang 

berdimensi lokal, nasional, dan global. Dan pendidikan juga bukan sekedar 

proses transfer of knowledge, akan tetapi merupakan petunjuk dan penangkal 

berbagai fenomena sosial, berikut eksistensi yang dibawanya”.
4
 Dalam 

pandangan Ibnu Khaldun bahwasannya pendidikan berusaha untuk 

melahirkan masyarakat yang berkebudayaan serta berusaha untuk 

melestarikan eksistensi masyarakat selanjutnya. Pendidikan diarahkan kepada 

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Konsepsi pendidikan menurut pandangan Ibnu Khaldun untuk 

menghadapi masa depan yang lebih baik, yaitu untuk melahirkan masyarakat 

yang berkebudayaan serta berusaha untuk melestarikan, meningkatkan, dan 

mempertahankan eksistensinya. “Tujuan pendidikan diarahkan untuk 

membantu individu agar dapat hidup lebih baik dalam masyarakat yang 

                                      
4
 Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA 

tentang Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 127. 
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berkualitas, yang dapat hidup layak dalam dunia yang sedang maju, dan 

mampu mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat modern”.
5
 

Dan apabila berbicara tentang Pendidikan Islam, kita tidak bisa 

melepaskan dari struktur bangunan Islam dilandaskan pada nilai-nilai yang 

terkandung dalam kitab suci Al-Qur‟an. Karena “Al-Qur‟an  mampu 

mengantar dan mengarahkan manusia bersifat dinamis dan kreatif, serta 

mampu mencapai esensi nilai-nilai, ubudiyah pada khaliqnya”.
6
 Karena pada 

dasarnya, pendidikan Islam merupakan proses transfer sejumlah ilmu dan 

sekaligus membentuk watak pribadi manusia, sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. 

Melalui ilmu yang dibalut dengan akhlak, manusia dapat menciptakan 

berbagai bentuk kebudayaan (teknologi) yang bermanfaat bagi seluruh alam 

semesta. Di sinilah letak fungsi kekhalifahan manusia sebagai rahmatan li al-

„alamin. Tumbuhnya dinamika intelektual umat manusia, sangat tergantung 

pada pola pendidikan yang ditawarkan bagaimana sesungguhnya pendidikan 

memiliki hubungan simbiosis mutualis dengan berbagai aspek kemanusiaan. 

Pendidikan Islam dijadikan sebagai sarana yang kondusif bagi proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam dari satu generasi kepada 

generasi berikutnya.  

Secara kategori Al-Qur‟an  mendudukkan manusia ke dalam dua 

fungsi pokok, yaitu sebagai hamba Allahdan khalifatullah.
7
 

                                      
5
 Nurhamzah, Media Pendidikan; Nilai-nilai Tujuan Pendidikan Islam Menurut 

Ibnu Khaldun, Jurnal Pendidikan Keagamaan, Vol. XXIV, 2009, h. 47. 
6
 Rada Soleha, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Alfabeta, 2011), Cet. ke- I, h. 

26-27. 
7
 Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), h. 89. 
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“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.". (QS. Al-Baqarah [2]:30) 

                

 “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adzariyat [51]:56) 

 

Berdasarkan ayat tersebut terlihat bahwa seluruh tugas manusia dalam 

hidup ini berakumulasi pada tanggung jawab mengabdi (beribadah) kepada-

Nya. Dengan penyebutan kedua fungsi ini, Al-Qur‟an  ingin menekankan 

muatan fungsional yang harus diemban oleh manusia dalam melaksanakan 

tugas-tugas kesejarahan dalam kehidupannya di muka bumi. Pertama, 

manusia sebagai hamba (abd) dituntut untuk sukses menjalin hubungan 

secara vertical dengan Tuhan. Konsep, abd mengacup ada tugas-tugas 

individual manusia sebagai hamba Allah dan tugas ini diwujudkan dalam 

bentuk pangabdian ritual kepada Allah SWT
8
. 

Kedua manusia sebagai khalifah, dituntut untuk sukses menjalin 

hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk. Tidak sukses sebagai 

hamba, jika seseorang gagal dalam menjalani tugasnya sebagai khalifatullah. 

                                      
8
Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), Cet. ke- II, h. 19. 
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Begitu sebaliknya, tidak sukses sebagai khalifah jika seseorang gagal 

menjalin hubungan sebagai hamba dengan Tuhan. Manusia yang paripurna 

atau manusia seutuhnya (insan kamil) adalah orang yang sukses sebagai 

hamba juga sebagai khalifah. 

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, kata khalifah memiliki dua 

makna. Pertama adalah pengganti, yaitu pengganti Allah SWT untuk 

melaksanakan titah-Nya dimuka bumi. Kedua, manusia adalah pemimpin 

yang kepadanya diserahi tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya 

serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan 

manusia secara keseluruhan.
9
 

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa tugas manusia di muka 

bumi ini adalah sebagai khalifah  yang diartikan sebagai pengganti Allah dan 

juga diartikan sebagai pemimpin. Risalah Nabi Muhammad Saw. akan 

sampai kepada tujuannya yakni menjadi rahmat bagi manusia dan alam di 

sekitar ketika ajaran yang dibawa oleh beliau berupa aturan-aturan yang 

menuntun manusia agar berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk 

dapat diikuti dengan sempurna. Dalam arti, sebagai muslim yang kafah kita 

wajib menjalankan akhlak mulia dan menjauhi akhlak buruk, yang 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan 

kenyamanan hidup umat manusia dan alam sekitar.
10

 

Kesadaran berakhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya, di 

mana manusia melihat dan merasakan diri berhadapan dengan hal yang baik 

dan yang buruk. Dari sanalah kita dapat membedakan mana halal dan haram, 

hak dan bathil, boleh dan tidak boleh dilakukan. Itulah hal yang diberikan 

secara khusus kepada manusia. 

                                      
9
Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, , Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis,..., h. 18 
10

 Heny Narendrany Hidayati, Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa, (Jakarta: 

UIN Jakarta Press, 2009), Cet. ke-1. h. 16 
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Sementara dalam dunia hewan, tidak ada hal yang baik dan buruk, 

patut dan tidak patut, karena hanya manusialah yang mengerti dirinya sendiri 

dan perbuatannya. Hanya manusialah sebagai subjek yang menyadari bahwa 

dia berhadapan dengan perbuatan itu, selama dan sesudah melakukan 

perbuatan tersebut. Dan sebagai subjek yang mengalami perbuatan tersebut, 

manusia bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya selama ini.
11

 

Adapun pendidikan dan akhlak adalah dua kata yang berbeda. 

Namun, jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi kesatuan utuh, 

pendidikan akhlak maka akan kita temukan satu tujuan utama manusia yakni 

sebagai khalifah Allah fi al-ardh, khalifah Allah di muka bumi, yang mampu 

memakmurkan bumi, melestarikannya, dan mampu mewujudkan rahmat bagi 

sekitarnya. Maka hal ini sesuai dengan tujuan manusia diciptakan dan 

sebagai bentuk konsekuensi menerima agama Islam sebagai pedoman 

hidup.
12

 

Dengan tujuan yang didesain langsung oleh Allah Swt. dan ditempa 

dengan pendidikan agama berlandaskan pada dua pusaka Nabi Muhammad 

Saw. yakni Al-Qur‟an  dan As-Sunnah, pada akhirnya pendidikan akhlak 

akan  membuahkan hasil yaitu terwujudnya insan yang berakhlak mulia dan 

berguna bagi masyarakat. 

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Swt. fi al-Ardh dapat 

diimplikasikan dalam pendidikan, dimana para pendidik harus dapat 

melaksanakan pembelajaran agar peserta didik mentaatinya dapat 

melaksanakan tugas kekalifahan sebagai pemimpin di bumi, dapat mengatur 

mengolah dan memanfaatkan bumi maupun alam semesta beserta isinya bagi 

                                      
11

 Khozin, Khazanah Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), Cet. ke-I, h. 129. 
12

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan  Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), Cet. ke-XV, h. 

212. 
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kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk lain di 

bumi.  

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena 

manusia saat dilahirkan tidak mengetahui apapun, namun manusia memeiliki 

potensi dasar (fitrah) yang harus dikembangkan sampai batas maksimal. 

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional bab 1: Ketentuan Umum ( pasal 1), yaitu:   

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13

 

Maka dengan adanya UU  No 20 tahun 2003 ini “mengupayakan 

pendidikan keagamaan agar dapat tumbuh lebih bermutu serta antisipatif 

terhadap perkembangan zaman”.
14

 Kata pendidikan ditinjau dari segi 

etimologi berasal dari kata dasar didik yang berarti “memelihara dan 

memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan mencerdaskan 

pikiran.” Kata ini memiliki pengertian yang varian sesuai dengan sudut dan 

cara pandang yang digunakan para ahlinya. Zainal Arifin ,mengatakan bahwa 

pendidikan secara istilah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan 

penghidupan yang lebih tinggi, dalam arti mental. 

Sementara menurut Amir Daien Indrakusuma, pendidikan adalah 

suatu usaha yang sadar, yang tertaut dan sistematis yang dilakukan oleh 

orang-orang yang diserahi tanggungjawab untuk mempengaruhi anak agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

                                      
13

Najib Sulhan, Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa, (Surabaya: Jaring 

Pena, 2011), h. 70 
14

Dodi Nandika, Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan, (Jakarta: Pustaka 

LP3ES Indonesia, 2007), h. 124 
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Ki Hajar Dewantoro mengemukakan pengertian pendidikan 

sebagaimana dikutip oleh Suwarno adalah sebagai daya untuk memajukan 

perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani 

anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alam dan 

masyarakatnya. Memperhatikan tiga definisi pendidikan di atas dapat ditarik 

suatu pengertian bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang dalam mempengaruhi orang lain yang bertujuan 

untuk mendewasakan manusia seutuhnya, baik lahir maupun batin. artinya, 

dengan pendidikan, manusia bisa memiliki kestabilan dalam tingkah laku 

atau tindakan, kestabilan dalam pandangan hidup dan kestabilan dalam nilai-

nilai kehidupan dengan penuh rasa tanggungjawab.
15

 

Maka pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke 

arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, 

sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit, dalam arti berkemampuan 

menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan 

lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan penciptaannya sebagai 

khalifah. 

Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta adalah gabungan 2 SMA Negeri 

yaitu SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 11 yang masing –masing berdiri tahun 

1959 dan 1960. Sesuai SK Menteri P dan K Nomor : 025/0/80 pada tanggal 3 

Oktober 1981 SMA 70 berdiri. Mulai belajar tanggal 5 Oktober 1981 dan 

sekaligus sebagai Hari Ulang Tahun SMA Negeri 70 Jakarta. 

Pada awal berdirinya SMA Negeri 70 Jakarta dipimpin oleh Bapak 

Drs. Darmadi (Almarhum) 3 Oktober 1981 s.d. 6 Oktober 1985. Pada masa 

itu SMA Negeri 70 Jakarta merupakan sekolah terbesar karena memiliki 91 

                                      
15

 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat 

pers, 2002), h 4   



10 

 

kelas dengan siswa per kelasnya 58 orang s.d. 60 orang. Jumlah seluruh 

siswa 4806 orang guru 183 orang, karyawan 75 orang dan Wakil Kepala 

Sekolah 11 orang. Masa pimpinan Bapak Darmadi merupakan fase cukup 

sulit karena mengemban misi mempersatukan warga sekolah dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar- mengajar. 

Pada tanggal 22 Mei 2013 SMA Negeri 70 Jakarta di Pimpin oleh 

Drs. Endang Hidayat, SE, Ed. M. Ia mengembalikan peraturan tentang 

pelaksanaan tata tertib upacara bendera yaitu setiap hari senin dan seragam 

pakaian upacara untuk siswa yaitu putih-putih. Terobasan lain yang 

dilakukan adalah menghilangkan tradisi angkatan didalam menyelenggarakan 

kegiatan sekolah dengan mengembalikan menjadi kegiatan OSIS. Untuk 

meningkatkan ketaqwaan warga sekolah diadakan tadarus yang dilaksanakan 

setiap hari di dalam kelas dimulai dari jam ke –nol selama 20 menit, khusus 

hari jumat tadarus dilaksanakan secara massal di Masjid selama kurang lebih 

30 menit. 

Visi SMAN 70 Jakarta adalah menghasilkan lulusan berakhlak mulia 

dan berprestasi berlandaskan keimanan dan ketaqwaan serta 

kebangsaan.Sedangkan Misi SMAN 70 Jakarta ialah mengembangkan 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sebagai pedoman 

hidup. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. 

Mengembangkan perilaku sesuai norma, etika, moral dan kepribadian 

Bangsa. Meningkatkan keunggulan dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk berkompetisi secara global menjalin kemitraan dengan 

lembaga-lembaga pendidikan serta institusi lain yang berskala Nasional dan 

Internasional. 

Kita harus berbuat sesuatu merubah pola pikir dan pandangan hidup 

generasi Bangsa. Untuk itu perlu secara sadar melaksanakan pendidikan 

umum berbasis agama yang dapat melahirkan akhlaq dan moral serta nurani 
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yang dibungkus oleh iman dan taqwa. Dengan mencermati urgensi konsep 

khalifatullah yang dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, memberikan 

inspirasi penulis untuk lebih jauh mengungkap konsep khalifah dan 

implikasinya terhadap pendidikan Islam. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penulis termotivasi untuk melakukan penelitian, yang berjudul “Pengaruh 

Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Kepemimpinan Siswa (Studi 

Kasus Pada OSIS di SMA Negeri 70 Jakarta)”. 

 

B. Identifikasi Masalah di SMA Negeri 70 Jakarta.  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas 

dalam tulisan ini, yaitu : 

1. Pernah adanya tauran di SMA Negeri 70 Jakarta. 

2. Kurangnya sopan santun. 

3. Kurangnya kesadaran siswa atau kepekaan siswa. 

4. Pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter peserta 

didik dalam perilaku keseharian. 

5. Pendidikan Islam yang dipraktikkan saat ini belum diterapkan secara 

konsisten. 

6. Merosotnya karakter peserta didik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih 

terarah dan mendalam berdasarkan identifikasi masalah diatas. Maka, untuk 

memfokuskan permasalahan, penulis membatasi permasalahan tersebut pada: 

1. Pendidikan Agama Islam. 

2. Pendidikan Karakter Kepemimpinan 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang 

penulis  teliti adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Pengaruh Pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap 

Karakter Kepemimpinan Siswa di SMAN 70 Jakarta? 

 
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk Mengetahui Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan 

Karakter Kepemimpinan Siswa. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Diharapakan menjadi pemicu bagi penilitian lebih lanjut dan 

mendalam, dalam upaya mengkaji dan mengembangkan Pengaruh 

Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Kepemimpinan Siswa. 

 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi 

masyarakat, terutama yang ingin mengetahui pesan atau ajaran yang 

disampaikan oleh para intelektual Islam ataupun para ulama tentang 

penyampaiyan Konsep PAI dalam Mewujudkan Karaker 

Kepemimpinan Siswa. 

 

F. Tinjuan Pustaka 

1. Khoirunnisa Fadliah, NIM: 109011000079, Mahasiswi Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan tahun 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
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dengan Judul: “Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Islam”. Adapun kesamaan anatara 

skripsi yang ditulis Khoirunnisa Fadliah dan penulis adalah membahas 

tentang kepemimpinan yang mempunyai peran sangat penting dalam 

pendidikan islam.Skripsi Khoirunnisa Fadliah mengkaji sekaligus 

menjelaskan konsep khalifah menurut M. Quraish Shihab, dan 

implikasinya terhadap pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang 

konsep khalifah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah kepustakaan (library reserach), dengan cara mencari, 

mengumpulkan, membaca,dan menganalisa buku-buku. Sedangkan 

pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik kajian 

literatur dengan menjadikan buku-buku karya M. Quraish Shihab sebagai 

data primer, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian 

ini (seperti buku penunjang, artikel, jurnal, skripsi) sebagai data 

sekundernya. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisa dengan 

menggunakan content analysis yakni, dengan cara memilah-milah data 

yang terkumpul untuk dianalisa isinya sesuai dengan yang dibutuhkan 

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dan adapun perbedaannya 

dengan peneliti yang akan membahas tentang Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam terhadap Karakter Kepemimpinan Siswa di Sekolah SMA 

Negeri 70 Jakarta menggunakan metode kuantitatif. 

2. Ali Umar, NIM: 109011000052, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan tahun 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

Judul:“Pembinaan Sikap Kepemimpinan Siswa Melalui Kegiatan 

Osis SMP Bakti Mulya 400 Jakarta”. Adapun kesamaan Skripsi yang 

ditulis oleh Ali Umar  dan penulis adalah tentang kepemimpinan Siswa. 

Dan adapun perbedaannya dengan judul yang diambil penulis adalah 
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„Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Kepemimpinan 

Siswa SMA Negeri 70. Sedangkan wahyu mengambil judul „Pembinaan 

Sikap Kepemimpinan Siswa Melalui Kegiatan Osis di SMP Bakti Mulya 

400 Jakarta. 

3. Pipit Sofani, NIM: 109011000156, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan tahun 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

Judul:“Implementasi Pendidikan Karakter dalam pembelajaran PAI 

di SMP Islam Al-Falaah, Sawah baru”. Adapun kesamaan skripi yang 

ditulis dengan penulis adalah tentang pendidikan karakter yaitu 

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung 

komponen pengetahuan, kesadran inidividu, tekad serta adanya kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa 

sehngga terwujudnya insan kamil. Danperbedaannya dengan judul yang 

akan diambil oleh penulis adalah Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

terhadap Karakter Kepemimpinan Siswa di sekolah SMA Negeri 70. 

4. Nur Paula Nisa,NIM: 104011000029 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan tahun 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

Judul:“ Pengaruh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Terhadap 

Pembentukan Akhlak Siswa”. Adapun kesamaan skripsi yang ditulis 

dengan penulis adalah kemerosostan akhlak dan degradasi moral begitu 

parah di masyarakat, ingin mengetahui sejauh mana kegiatan osis 

memberikan kontribusi bagi pembentukan akhlak pada siswa. Adapun 

perbedaannya adalah tentang bagaimana karakter kepemimpinan siswa itu 

dapat terwujud. 

5. Achma Ahsan Zainul Mafakhir Shaleh, NIM: 1140182000007 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2018 UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan Judul:“Strategi Pendidikan Karakter di 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Syukro Ciputat, 

Tanggerang Selatan”. adapun kesamaan skripsi yang ditulis dengan 

penulis adalah tentang pendidikan karakter agar membentuk generasi yang 

berilmu dan berwawasan global. adapun perbedaannya adalah judul dan 

metode penelitian. 

6. Rudi Hartono, NIM: 108018200055 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan tahun 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

Judul: “ Pengembangan Bakat Kepemimpinan Siswa Melalui 

Kegiatan Osis di Pondok Pesantren Darunnajah”. adapun kesamaan 

skripsi yang ditulis dengan penulis adalah tentang kepemimpinan siswa. 

adapun perbedaannya adalah metode penelitian dan tempat penelitiannya.  

 

Kesimpulan dari tinjauan pustaka yang penulis baca ialah kemiripin judul 

yaitu sama membahas tentang kepemimpinan namun, ada yang membahas 

dari segi strategi, konsep, ataupun karakter peserta didik itu dan yang 

penulis ingin membahas karakter kepemimpinan peserta didik itu dalam 

kegiatannya sudah tercapai ataupun tidak. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang 

diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur‟an  Jakarta Tahun 2011, adapun  

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Pada Bab Pertama, Pendahuluan mencakup pembahasan 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

Pada Bab Kedua, Kajian Pustaka mencakup landasan teoritis atau 

konsep yang mendukung penulisanya itu meliputi Pengertian Pendidikan 

Agama Islam, Pengertian Karakter kepemimpinan. 
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Pada Bab Ketiga, Metode Penilitian meliputi pembahasan 

mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis Data. 

Pada Bab Keempat, Hasil Penilitian meliputi pembahasan yang 

mencakup gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan analisa data. 

Pada Bab Kelima, Penutup membahas tentang penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter kepemimpinan 

siswa, dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif anta 

pendidikan agama Islam dengan karakter kepemimpinan siswa. Dan 

Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil dari besarnya rxy yaitu 0,686 dengan interprestasi 

menggunakan “r” tabel pada taraf siginifikasi 5% di peroleh “r” tabel 

(0,686>0,195), maka ada taraf 5% dan 1% lebih besar. Hipotesa nihil ditolak 

dan hipotesa alternative diterima. Denga ini terdapat kolerasi antara Variabel 

X (pengaruh pendidikan agama Islam) dan Variabel Y (karakter 

kepemimpinan siswa). Kolerasi ini tergolong kolerasi sederhana atau kasar 

besarnya rxy yang berkisar antara 0,40-0,70.pengaruh  pendidikan agama 

islam sudah cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa di 

SMA Negeri 70 Jakarta sebesar . 

 

B. Saran  

1. Saran bagi guru dan orang tua 

a. Diharapkan guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan  guru-

guru yang ada disekolah, dalam meningkatkan karakter 

kepemimpinan siswa. dan mencontohkan perilaku yang baik 

terhadap siswa. dan selalu mengembangkan pelajaran pendidikan 

agama Islam. 
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b. Bagi orang tua selalu memperhatikan anaknya saat dirumah dan 

orang tua selalu mengajarkan perlaku yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Bagi siswa harus selalu menambah pengetahuan, dan selalu 

memperbaiki sikap dalam kehidupan sehari-hari. 
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