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ABSTRAK 

Nama Huriyyatun Nafisah, Judul Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam Studi Kasus MI Babur Royyan Indramayu, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Tahun 2018. 

 

MI Babur Royyan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang berada 

di desa Brondong Indramayu. Karena rendahnya kepedulian masyarakat 

setempat terhadap pendidikan terutama terhadap keagamaan, maka para 

tokoh Agama berinisiatif untuk membuat lembaga pendidikan yang berbasis 

Islam. Kemudian terbentuklah lembaga pendidikan MI Babur Royyan yang 

berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Babur Royyan. Rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam desa Brondong Indramayu dan bagimana usaha 

pihak sekolah untuk meningkatkan daya tarik sekolah pada masyarakat?. 

Metode Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Partisipasi 

masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam di desa Brondong Indramayu 

masih sangat rendah, dibuktikan bahwa masyarakat taraf bawah masih 

banyak yang menyekolahkan anak-anaknya di desa tetangga, 2)Usaha pihak 

sekolah untuk meningkatkan daya tarik sekolah pada masyarakat yaitu 

dengan cara membebaskan biaya sekolah, memberikan seragam sekolah bagi 

anak-anak yatim dan anak-anak yang latar belakang ekonomi orang tuanya 

masih rendah. 

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Pendidikan Agama Islam 
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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 perkembangan secara optimal serta membudayakan manusia 

melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama.
1
 Karena pendidikan 

merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam 

membentuk kepribadian manusia. Potensi-potensi yang dimiliki peserta 

didik adalah potensi dasar atau fitrah manusia yang harus 

ditumbuhkembangkan dalam kehidupan nyata di dunia ini melalui proses 

pendidikan.
2
 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. 

       Perkembangan potensi-potensi manusia dimulai dari keluarga. Dalam 

pandangan Islam anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT 

kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara 

serta menyampaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. 

Sesuai dengan hadits nabi yang artinya: 

“Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kepada orang 
tuanyalah yang menjadikan mereka yahudi, nasrani, dan majusi.” (HR. Al-

Baihaqi)  

       Seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya (Ibu) dalam keadaan 

fitrah atau suci. Bagaikan lembaran kain putih yang bersih dan belum 

                                                           
1
M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 1996), cet. 1, h. 99. 
2
Usman Abu Bakar, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif 

Terhadap Undang-Undang Sisdiknas),(Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), cet. 1, h. 25. 
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terkena debu maupun kotoran apapun. Tergantung si pemiliknya akan 

dibuat atau dimodel apa kain tersebut. Begitu juga anak, akan dijadikan 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi merupakan tanggung jawab orang tua 

mereka sendiri. 

       Adapun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan pula bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar 

berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya.
3
 Dan 

sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT surat At- Tahrim 

ayat 6: 

                       

                       

           

 

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 apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

(QS. At-Tahrim [66]: 6) 

        
        Ketika anak semakin bertambah usia dan membutuhkan 

perkembangan potensi yang lebih, tidak semua orang tua mampu 

memberikan pendidikan terhadap anaknya. Yaitu memilih pendidikan 

anaknya di sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pondok 

Pesantren, atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Hal ini dipengaruhi oleh 

minat dan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Dengan 

harapan agar anaknya berhasil dan memiliki kepribadian yang baik. 

                                                           
3
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003), cet. 1, h 14. 
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       Orang tua dan masyarakat dalam hubungannya dengan 

penyelenggaraan pendidikan mempunyai peran yang penting yaitu 

sebagai mitra sekolah dalam 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.
4
 Dengan demikian penyelenggara pendidikan keagamaan 

adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan kelompok 

masyarakat pemeluk agama, diantaranya organisasi keagamaan dan 

Yayasan Pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga 

pendidikan yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat. Keberadaannya sudah berjalan cukup lama sekalipun 

berstatus sebagai swasta yang didirikan oleh pihak yayasan dan sebagian 

lainnya dipegang oleh organisasi sosial keagamaan.  

       Namun ada juga Madrasah Ibtidaiyah yang notabennya Negeri yang 

dikelola oleh pemerintah. Masalah utama yang sering dihadapi oleh 

Madrasah Ibtidaiyah adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia 

yang masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan. Seperti 

perbaikan gedung atau ruang kelas yang tertunda akibat tidak adanya 

biaya, tunjangan guru honorer yang sedidkit dan sering tertunda 

pembayarannya.  

       Meskipun banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti 

adanya tunjangan bagi guru honorer, beasiswa bagi anak yang berkualitas 

baik, dan anak dari keluarga miskin maupun Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang berupa uang dan buku-buku pelajran yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan baik umum maupun pendidikan 

                                                           
4
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003), cet. 1, h 23.  
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agama Islam. Pengelolaan Madrasah sebagai pendidikan formal masih 

tertinggal bila dibandingkan dengan pengelolaan pendidikan umum 

setingkat yang berada di bawah penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Salah satu kelemahannya yaitu terlalu banyaknya mata pelajaran yang 

diajarkan, kualitas guru yang rendah, sarana dan prasarana pendidikan 

yang kurang serta para siswa kebanyakan darikeluarga kurang mampu.
5
 

       Proses pendidikan di Madrasah dipengaruhi juga oleh adanya 

lingkungan masyarakat yang kondusif. Artinya lingkungan masyarakat 

juga memiliki peranan dalam pendidikan. Apabila lingkungan masyarakat 

mendukung akan keberadaan Madrasah maka proses pendidikan akan 

berjalan dengan efektif  dan kualitas pendidikan baik umum maupun 

agama Islam akan lebih bagus. Sehingga pendidikan, khususnya 

pendidikan agama Islam bisa menjadi alternatif pendidikan modern. 

       Madrasah dalam hal ini yaitu Madrasah Ibtidaiyah Babur Royyan 

merupakan satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah yang ada di desa Brondong 

Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Berdiri pada 

Tahun 2011 yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Babur 

Royyan dan baru meluluskan satu angkatan yang telah melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya. Awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Babur Royyan yaitu bermula dari musholla yang bernama Babur Royyan. 

Sebelum 2001 tidak ada satupun masjid yang berdiri di desa Brondong, 

Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Di desa tersebut hanya ada 

sebuah musholla kecil yang berdiri sekitar tahun 1940-an dan sudah 

hampir roboh. Rendahnya kepedulian masyarakat setempat terhadap 

pendidikan, terutama yang menyangkut keagamaan, membuat musholla 

yang terbuat dari pagar bambu itupun sepi dari aktifitas keagamaan. 

                                                           
5
H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2000). h. 147-148 



5 
 

       Kondisi itu menimbulkan keprihatinan pada diri Ustadz H. Sufyan, 

salah satu tokoh agama di desa tersebut. Dengan tekad yang kuat 

akhirnya Ustadz tersebut mengaktifkan musholla kecil itu pada Tahun 

1992. Di musholla tersebut beliau mendirikan taman Pendidikan Qur`an 

(TPQ) dan Taman Kanak-kanak Qur`an. Tidak cukup sampai di situ, pada 

Tahun 2001 Sufyan pun menggalang dukungan para tokoh agama 

setempat dan masyarakat dari enam desa. Mereka sepakat untuk 

membangun yayasan pesantren Babur Royyan menjadi pusat pendidikan 

keagamaan dan merubah musholla kecil tersebut menjadi sebuah masjid 

yang diberi nama Masjid Babur Royyan. 

       Kala itu, para tokoh agama dari enam desa tersebut berhasil 

mendirikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). Namun sayang setelah 

terwujud, pihak panitia  dari desa-desa lain malah mundur satu persatu. 

Hanya tinggal Sufyan yang bertahan. Karena tidak adanya dukungan dari 

masyarakat setempat maupun pemerintah daerah, membuat Yayasan 

Pesantren Babur Royyan tidak bisa berkembang. Baru sepuluh tahun 

kemudian, atau pada tahun 2011, Yayasan bisa membangun TK dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI). Itupun berkat bantuan dari para anggota 

sejumlah majlis taklim di luar Desa Brondong yang dibinanya. 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di MI Babur Royyan Desa 

Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh Peneliti, dapat 

ditemukan beberapa masalah, diantaranya yaitu : 
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1. Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam MI Babur 

Royyan masih rendah. 

2. Kualitas Pendidikan Agama Islam di MI Babur Royyan masih 

rendah. 

3. Hubungan antara kepala sekolah MI Babur Royyan, Ketua 

Yayasan, dan masyarakat setempat masih rendah. 

4. Pengetahuan tentang Madrasah Ibtidaiyah masih rendah  di 

kalangan orang tua dan masyarakat. 

5. Sumber daya manusia di Yayasan Pesantren Babur Royyan masih 

rendah. 

6. Belum efektifnya peranan komite sekolah, disebabkan karena 

orang tua dan masyarakat kurang aktif dalam komite sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Dari hasil identifikasi masalah di atas, agar tulisan ini lebih terfokus 

dan terarah, maka Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu : Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama 

Islam di daerah tertinggal. 

 

D. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka Peneliti akan 

merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam 

di Madrasah Ibtidaiyah Babur Royyan Desa Brondong 

Indramayu? 

2. Bagaimana usaha pihak sekolah untuk meningkatkan daya tarik 

sekolah pada masyarakat? 
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E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam di MI Babur Royyan Desa Brondong 

Kec. Pasekan Kab. Indramayu. 

2. Untuk mengetahui usaha pihak sekolah dalam meningkatkan daya 

tarik sekolah pada masyarakat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian menunjukkan pada pentingnya penelitian yang 

dilakukan, baik untuk pengembangan ilmu dan referensi penelitian lebih 

lanjut. Dengan kata lain, manfaat penelitian berisi uraian yang 

menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun 

praktis bagi penulis dan pembaca, yakni : 

a. Manfaat Teoritis 

a) Menambah ilmu pengetahuan tentang pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam. 

b) Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memeberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam 

mengenai partisipasi masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapan memberikan 

motivasi kepada masyarakat agar lebih meningkatkan 

partisipasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di MI Babur 

Royyan Desa Brondong Pasekan Indramayu. 
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b) Memberikan motivasi kepada Madrasah Ibtidaiyah Babur Royyan 

agar selalu berupaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama 

Islam dengan melibatkan masyarakat sekitar. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutohirin berjudul “Partisipasi Masyarakat 

dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Mathlabul Ulum Dukuh Tengah Ketanggungan 

Brebes”tahun 2008, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Walisongo. 

       Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu  tentang mutu 

pendidikan Agama Islam, partisipasi masyarakat dalam peningkatan 

mutu pendidikan di MI Mathlabul Ulum Desa Dukuh Tengah 

Ketanggungan Brebes. 

       Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui mutu 

Pendidikan Agama Islam, untuk mengetahui bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam, dan 

untuk mengetahui hubungan antara masyarakat dengan Madrasah 

dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam.  

       Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

kualitatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode 

observasi, interview, dan dokumentasi. 

       Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga temuan yaitu: pertama, 

usaha yang dilakukan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu PAI 

adalah menyekolahkan anak-anak ke TPA dan Madrasah Diniyah, 

menjadi ustadz dan ustadzah di TPA dan Madrasah Diniyah. Kedua, 

walau usahanya belum maksimal, tapi sudah menunjukan yang dapat 

dibanggakan, yaitu mutu Pendidikan di MIMU sudah  mulai membaik 
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dan ada peningkatan. Hal ini ditandai dengan semakin lancarnya 

proses belajar mengajar, nilai rata-rata PAI meningkat dengan 

banyaknya siswa yang masuk ke Madrasah Diniyah. Ketiga, 

hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi 

meningkatkan mutu PAI dibagi menjadi dua, yaitu hambatan internal 

dan eksternal. 

       Persamaan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama 

membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI).  

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Faizatul Muthmainah berjudul 

“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMP Islam Al-Mukhlisin Cise’eng Bogor”tahun 2010 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

(UIN) Jakarta. 

       Rumusan masalah dalam penelitan tersebut yaitu bentuk 

partisipasi masyarakat, mekanisme partisipasi masyarakat, dan upaya 

sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan MBS. 

       Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk partisipasi 

masyarakat, mekanisme partisipasi masyarakat,dan upaya sekolah 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Dalam , pengumpulan datanya menggunakan rumus presentasi. 

       Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP 

Islam Al-Mukhlisin Ciseeng Bogor sangat tinggi dengan jumlah 

presentasi 78%. Hal ini terbukti dari lima indikator, empat indikator 
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berkategori sangat tinggi. Adapun yang berkategori tinggi yaitu 

peranan komite sekolah yang meliputi orang tua dilibatkan dalam 

semua kegiatan yang dilakukan dalam komite sekolah, orang tua 

bersama komite sekolah mengadakan kerja sama dengan instansi lain, 

dan komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah. 

       Persamaan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama 

membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI).  

3. Skripsi yang ditulis oleh Yusniati berjudul “Partisipasi Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Desa 

Sinduharjo Kecamatan Nganglik Kabupaten Sleman”tahun 2011 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universtas Negeri Yogyakarta. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  tentang siapa saja 

puhak-pihak yang berpartisipasi, dan dalam wujud apa partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

di Desa Sinduharjo. 

       Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  

pihak-pihak yang berpartisipasi, dan untuk mengetahui wujud 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman 

Kanak-Kanak di Desa Sinduharjo. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

       Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa pihak-pihak 

yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman 

Kanak-Kanak dibeberapa Taman Kanak-Kanak di Desa Sinduharjo 

antara lain orang tua, komite sekolah, remaja masjid, warga sekitar, 
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dan pihak kelurahan Desa Sinduharjo. Wujud nyata dari partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak  

yaitu berupa dana, barang, tenaga, dan pemikiran. 

       Persamaan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama 

membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI).  

4. Skripsi yang ditulis oleh Alimuddin berjudul “Partisipasi Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

Ahlussunah Wal Jama’ah Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”tahun 2012 Fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bentuk-bentuk 

partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Mts Ahlussunah Wal Jama’ah Desa Sei Pinang 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

       Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Mts Ahlussunah Wal Jama’ah Desa Sei Pinang 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan 

presentasi. Dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi angket dan dokumentasi. 

        Hasil penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ahlussunah 

Wal Jama’ah termasuk dalam kategori kurang optimal. Hal ini dapat 
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dilihat dari presentasi akhirnya 66,6%. Adapun kurang optimalnya 

partisipasi masyarakat disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat, 

tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam 

membina MTs Ahlussunah Wal Jama’ah. 

       Persamaan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama 

membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI).  

5. Skripsi yang ditulis oleh Arrizqi Nikhatul Farikha berjudul 

“Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Canga’an 

Kanor Bojonegoro”tahun 2017, Fakultas Tarbiyah Universitas Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  tentang partisipasi 

masyarakat, kualitas Pendidikan Agama Islam, partisipasi masyarakat 

dalam peningkatan kualitas pendidikan di MI Al-Falah Canga’an 

Kanor Bojonegoro. 

       Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kualitas  Pendidikan Agama Islam, untuk mengetahui bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

Agama Islam. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

       Hasil penelitian ini yaitu sudah banyak bentuk partisipasi dari 

masyarakat yang sudah diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah 

dintaranya sumbangan dalam bentuk donasi untuk kemajuan 

Madrasah, serta partisipasi dalam bentuk tenaga dari masyarakat 
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setempat. Dari bentuk partisipasi yang diterima oleh Madrasah sangat 

membantu ntuk peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam, salah 

satunya adala pelebaran gedung sekolah. Sehingga dapat membantu 

terciptanya proses belajar mengajar yang lebih efektif. 

       Persamaan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama 

membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

 

H. Teknik dan Sistematika Penulisan 

       Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada 

buku yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo. MA, yang 

diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, cetakan kedua, 

tahun 2011. 

       Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang 

akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis.
6
 

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHHULUAN Bab ini mencakup pembahasan mengenai 

latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

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

penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI Bab ini mencakup pengertian partisipasi 

masyarakat, dasar-dasar partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk 

partisipasi, faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi, 

hubungan sekolah dengan masyarakat, pengertian pendidikan agama 

                                                           
6
Huzaemah T. Yanggo, MA, PedomanPenulisSkripsi, Tesis, danDisertasi, 

(Tangerang: IIQ Press, 2011), cetke 2, h. 22. 
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Islam, tujuan pendidikan agama Islam, dan urgensi pendidikan agama 

Islam. 

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini meliputi pembahasan 

mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL Bab ini meliputi pembahasan 

mengenai deskriptif penelitian tentang “Partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam di Daerah tertinggal di MI Babur Royyan 

Indramayu”. 

BAB V  PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Partisipasi Masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

      Partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau 

keikutsertaan atau peran serta.
1
 Sedangkan masyarakat (muslim) adalah 

satu kelompok atau sekumpulan kelompok-kelompok yang mendiami 

suatu daerah yang beragama Islam.
2
 Menurut Dr. Made Pidarta, 

partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 

kegiatan.
3
 Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi 

serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya.       

       Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari 

seseorang di dalam situasai kelompok yang mendorong mereka untuk 

menyokong  kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut 

dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.
4
 

Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman adalah sebagai keterlibatan 

mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta 

membagi tanggung jawab bersama mereka.
5
 

       Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung 

warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008) 
2
Mohammad Nur Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan  

Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), h. 47 
3
Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatoris Dengan Pendekatan Sistem, 

( Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 53 
4
Parwoto, Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipatif 

5
Huneryager, dan Hecman. 1992 Partisipasi dan Dinamika Kelompok, ( Semarang 

Dahara Prize. h. 30 
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pemerintahan. Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi 

masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu 

kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam 

pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan kepurtusan diberbagai 

gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.
6
 

2. Dasar-dasar Partisipasi Masyarakat  

       Dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat penulis 

menginterpretasikan, bahwa terdapat dasar yang digunakan sesuai 

landasan.  

Adapun dasar pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai berikut: 

a. Dasar Agama atau religius 

Yang dimaksud dengan dasar agama atau religius adalah dasar-

dasar yang bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam yang tertera 

dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jadi, dasar agama di atas adalah 

“dasar yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

agama Idlam yang berasal dari ajarean Islam yakni Al-Qur’an dan 

Al-Hadits.
7
 

       Al-Qur’an telah memberikan tuntunan kepada kita agar manusia 

selalu tolong menolong dalam segala kebaikan. Karena pada 

hakikatnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak mungkin bisa 

hidup dengan sendiri saja. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan 

pertolongan dari orang lain dalam kehidupannya. Terdapat dalm Al-

Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :
8
 

                                                           
6
Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015), h. 54 
7
Zuhairini, et al, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1983), h. 23 
8
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah juz 1-30, 
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. 

Al-Maidah: [5] :2) 

       Dengan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Islam memang 

menganjurkan adanya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat 

dalam pendidikan agama Islam. Dalam hal ini konteks partisipasi 

masyarakat yang sifatnya fisik maupun non fisik yang mempunyai 

nilai guna bagi pendidikan agama Islam. 

Selain itu dasar partisipasi masyarakat dalam pendidikan Agama 

Islam juga disebutkan di dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut: 
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Artinya :“Barangsiapa yang mengajak manusia kepada petunjuk atau 

kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala-pahala 

orang yang mengikutinya, dan yang demikian itu tidak mengurangi 

pahala mereka sedikitpun” (HR. Muslim no.2674)
9
 

 

       Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa mengajak kepada 

kebaikan dapat diwujudkan dengan berpartisipasi kepada umat Islam. 

Partisipasi dari umat Islam terhadap kegiatan-kegiatan keislaman 

sangat dibutuhkan karena pelaksanaan pendidikan Agama Islam 

sangat memerlukan adanya partisipasi masyarakat. 

b. Dasar hukum atau yuridis 

       Yang dimaksud dengan dasar hukum atau yuridis adalah dasar 

yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Jadi dasar 

hukum disini adalah dasar yang berasal dari pegangan masyarakat 

perundang-undangan yang secara langsung ataupun tidak langsung 

dapat dijadikan pedoman masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan Agama Islam.  

Adapun dasar dari segi hukum tersebut ada tiga macam, yaitu: 

1) Dasar Ideal 

       Adalah dasar dari falsafah negara, yakni “pancasila”
10

,sila 

yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung 

pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia  harus percaya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. 

       Jadi dasar ideal disini adalah dasar dari falsafah 

negara,yakni Pancasila yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan agama 

Islam. 

                                                           
9
Salim Bahresisy, Terjemah Riyadhus Shalihin 1, (Bandung: Al-Ma’arif , 1990), h. 

9 
10

Zuhairini, Metode Khusus Pendidikan Agama, h.22 
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2) Dasar Struktural atau konstitusional 

       Yakni dasar dari “UUD 1945”,
11

 dimana dalam bab XI 

pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: 

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut 

agama masing dan menurut agama dan kepercayaannya itu.
12

 

       Bunyi daripada UUD tersebut di atas mengandung 

pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Di 

samping itu negara melindungi umat beragama untuk 

menunaikan ajaran agama dan beribadah menurut agamanya 

masing-masing. Jadi dengan dasar ini khususnya umat Islam 

agar dapat mengakulasikan ajaran-ajaran Islam dan 

mendukungnya dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya 

baik material maupun spiritual. 

3) Dasar Operasional 

       Yang dimaksud dengan operasional disini adalah dasar 

yang secara langsung mengatur pelaksanaan partisipasi 

masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pendidikan di 

Indonesia.
13

 Dalam UUD RI No.20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS yang tercantum pada bab XV bagian kesatu 

(umum) pasal 54 disebutkan tentang peran serta masyarakat 

dalam pendidikan yakni sebagai berikut: 

                                                           
11

Zuhaireini, Metode Khusus Pendidikan Agama, h. 22 
12

Ketetapan MPR  RI No. IV/mpr 1999, Tentang GBHN dan UUD 1945 dan 

perubahannya, (Surabaya: Penabur Ilmu, 1999), h. 65 
13

Zuhairini, Metode Khusus Pendidikan Agama, h.23 
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1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 

serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

pengusaham dan organisasi kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 

pendidikan. 

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana 

dan pengguna hasil pendidikan.
14

 

       Dari uraian di atas nampak jelas bahwa peran serta atau 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama Islam 

mempunyai dasar yang kuat. 

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat 

       Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi 

menurut Effendi, terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi 

horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk 

kondisi tertentu masyrakat terlibat atau mengambil bagian dalam 

suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada 

sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Adapun dalam 

partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap 

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu 

dengan yang lain. Partisipasi semacam ini merupakan tanda 

permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara 

mandiri.
15

 

      Menurut Basrowi, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan 

                                                           
14

UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS, (Jakarta Cemerlang 2003), h. 38 
15

Effeandi, Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Taman Nasional Gunung 

Lauser, h. 58 
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partisipasi fisik”.
16

 Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat 

(orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, 

seperti mendirikan dan menyelenggaraklan usaha-usaha beasiswa, 

membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk 

masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa 

buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik 

adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah 

dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk 

menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah 

tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.
17

 

       Dalam buku Manajemen Pendidikan Indonesia dijelaskan bahwa 

terdapat beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan, 

diantaranya adalah: 

a. Bentuk partisipasi antara lain: 

1) Dewan Pendidikan 

2) Komite Sekolah 

3) Persatuan orang ua siswa 

4) Perkumpulan olah raga 

5) Perkumpulan kesenian 

6) Organisasi-organisasi yang lain 

b. Bidang partisipasi antara lain: 

1) Kurikulum terutama yang lokal 

2) Alat-alat belajar 

3) Dana 

4) Material untuk bangunan 

                                                           
16

Yuwono Teguh, Manajemen Otonomi Daerah, (Semarang:  Diponegoro 

University, 2001),  h. 83 
17

Yuwono Teguh, Manajemen Otonomi Daerah, (Semarang: Diponegoro 

University, 2001), h. 84 
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5) Auditing keuangan 

6) Kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah 

7) Dan sejenisnya 

 

c. Cara berpartisipasi antara lain: 

1) Ikut dalam pertemuan 

2) Datang ke sekolah 

3) Lewat surat 

4) Lewat telepon 

5) Ikut malam kesenian 

6) Ikut bazar 

7) Dan sejenisnya
18

 

       Dalam usaha membina hubungan dan kerja sama antara lembaga 

pendidikan dan masyarakat, sudah ada beberapa badan yang dapat 

membantu para manajer pendidikan. Berbeda dengan yayasan 

pendidikan tidak mengkhususkan diri membantu para manajer dalam 

mengadakan kontak atau kerja sama dengan masyarakat, melainkan 

bersama para manajer menangani pendidikan secara keseluruhan. 

Karena sesungguhnya yayasan itu ialah pendiri dan penanggung 

jawab utama lembaga pendidikan. 

       Salah satu usaha yayasan agar lembaga pendidikan itu tetap 

berdiri yaitu dengan mengadakan kontak hubungan dengan 

masyarakat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung 

pendidikan, terutama dana, agar lembaga yang dibina tetap berdiri 

dan semakin maju.
19

 

                                                           
18

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet. 1, 

h. 192 
19

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet. 1, 

h. 194 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam sudah 

semestinya terdapat kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan 

dengan masyarakat, sehingga pihak lembaga pendidikan setidaknya 

dapat memahami kondisi masyarakat dan melihat lebih jauh mengenai 

kemampuan dan kompetensi yang ada dalam masyarakat. Dengan 

mengetahui potensi yang ada pada masyarakat, maka akan lebih 

mudah diketahui bagaimana memanfaatkannya.   

Mengenai hal ini, partisipasi masyarakat dalam Pendidikan 

Agama Islam sangat dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat, 

tradisinya, (sosial budayanya), kepercayaan, (agama), kehidupan 

sosial ekonominya, bentuk pemerintahnya dan model kepemimpinan 

termasuk dalam hal berorganisasi. Beberapa faktor tersebut 

merupakan penunjang yang sangat menentukan tinggi rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor tingkat pendidikan masyarakat 

       Tingkat pendidikan masyarakat akan menentukan perilaku 

dan cara berfikirnya dalam mengambil keputusan serta 

mendapatkan status sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang 

berpengetahuan tinggi lebih banyak memberikan sumbangan 

pikiran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, begitu 

juga sebaliknya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah 

akan mengambil sikap pasif dan cenderung mengekor. 

       Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang 

relatif baik, maju, modern, ialah masyarakat yang di dalamnya 

ditemukan suatu tingkat pendidikan yang relatif baik, modern, dan 

baik dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dari 
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tingkat orang yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu 

masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju. Dan 

pendidikan yang modern hanya akan ditemukan di dalam 

masyarakat yang modern pula. Sebaliknya masyarakat yang 

kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap 

terbelakang. Tidak hanya dari segi intelektualnya, tetapi juga segi 

sosial kultural. Begitu pula jika penyelenggaraan dan sistem 

pendidikan di dalam masyarakat bersikap pasif dan 

konverservatif, maka masyarakat sebagai hasil pendidikan akan 

relatif tidak produktif dan kreatif. Dalam zaman sekarang tiap-tiap 

orang selalu menyadari peranan dan nilai pendidikan. Karena itu 

setiap warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk 

membina pendidikan sebab pembinaan pendidikan yang ideal 

adalah pembinaan atas pribadi warga masyarakat yang ideal 

pula.
20

 

       Lebih jauh Hj. Nursyamsiyah Yusuf dalam bukunya Buku 

Ajar Ilmu Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan dipandang 

sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi baik di 

dalam masyarakat, mungkin tinggi pendidikan yang diperoleh 

besar harapan untuk mencapaqi tujuan itu.
21

 Ini berarti bahwa 

pendidikan yang dialami masyarakat dapat mempengaruhi pribadi 

dan sekitarnya. 

       Bertitik tolak dari pernyataan di atas, maka tingkat 

pendidikan sesorang jelas sangat memepengaruhi terhadap 

tindakannya dalam bermasyarakat, termasuk cara berfikirnya, sifat 

                                                           
20

Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan 

Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), h. 197-198. 
21

Nursyamsiyah Yusuf, Buku Ajar Ilmu Pendidikan, (TulungAgung: Pusat 

Penerbitan dan Publikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2000), h. 107 
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dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Denga demikian 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin besar 

pula kesadaran dan usahanya dalam berpartisipasi terhadap 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Faktor kondisi ekonomi masyarakat 

       Pembinaan pendidikan sangat terkait dengan keadaan 

ekonomi masyarakat. Di mana tingkat ekonomi mempunyai 

pengaruh terhadap usaha masyarakat, khususnya terhadap 

partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam, lebih-

lebih usahanya dalam bentuk materiil, karena dengan adanya 

perekonomian yang lebih untuk mengembangkan bermacam-

macam kecakapan seta kemauan, sehingga dapat mencurahlan 

perhatiannya terhadap lembaga pendidikan secara lebih 

mendalam. 

       Faktor sosial ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia, 

apalagi kebutuhan dasar itu belum atau bahkan tidak terpenuhi, 

maka akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana pernyataan Sindhunata 

(ed) dalam bukunya Menggagas Paradigma Baru Pendidikan 

bahwa “Beberapa kelemahan yang dialami oleh sistem pendidikan 

nasional merupakan bagian dari rumitnya proses transisi sosial, 

politik dan kelemahan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia”.
22

 

       Jadi, kebutuhan dasar bagi manusia adalah kebutuhan akan 

ekonomi . sebab dengan meningkatnya taraf hidup ekonomi 

masyarakat akan lebih mudah melaksanakan pendidikan, dalam 

hal ini berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

                                                           
22

Sindhunata (ed), Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Yogyakarta: Knisius, 

2000), h. 221. 
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memikul biaya pendidikan yang banyak memerlukan biaya dari 

pengembangan, peningkatan, dan kelancaran pendidikan. 

c. Faktor status sosial seseorang dalam masyarakat 

       Dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial yang berbeda-

beda antara satu dengan yang lain. Menurut Hj.Nursyamsiyah 

Yusuf dalam bukunya Buku Ajar Ilmu Pendidikan menyatakan 

bahwa, “Stratifikasi sosial adalah penggolongan sosial,    dimana  

tiap  masyarakat menggolongkan masing-masing dalam berbagai 

kategori, dari lapisan atas sampai lapisan bawah”.
23

 

       Dalam hal ini Hj. Nursyamsiyah Yusuf dalam bukunya Buku 

Ajar Ilmu Pendidikan juga mengatakan bahwa “Ada tiga metode 

dalam menentukan stratifikasi sosial yaitu metode obyektif, 

stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria obyektif antara lain 

jumlah pendapatan, lama atau tingginya pendidikan, dan jenis 

pekerjaan: metode subyektif, dalam metode ini golongan sosial 

dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai 

dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat, dan metode 

reputasi. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut 

bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing 

dalam stratifikasi masyarakat itu”
24

 

       Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan 

status dalam masyarakat, semakin tinggi status sosial seseorang 

dalam masyarakat, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama islam. Tinggi 

rendahnya status sosial dalam masyarakatbisa diakibatkan oleh 
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tingkat pengetahuan (pendidikan) yang tinggi dan kondisi 

ekonomi yang mapan.  

       Sebagaimana pernyataan M. Noor Syam dalam bukunya 

Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila 

bahwa kelas sosial atau heterogenitas warga masyarakat 

cenderung menjadi kriteria atau ukuran untuk menilai apakah 

suatu masyarakat itu maju, makmur, dan sebaliknya. Makin 

homogen suatu masyarakat, makin cenderung untuk relatif 

dikatakan maju , makmur artinya bila realitas homogenita itu 

dilihat dalam hubungan hubungan dengan faktor-faktor tertentu, 

seperti faktor tingkat pendidikan, ekonomi, kedudukan sosial dan 

sebagainya.
25

 

       Bertitik tolak dari pernyataan di atas, maka tingginya tingkat 

pendidikan dan ekonomI seseorang cenderung menjadi kriteria 

tingginya status sosial seseorang dalam masyarakat. Status sosial 

adalah kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Dala hal ini 

kedudukan dapat diartikan dengan tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah 

tempat secra umum dalam masyarakatnya sehubungan orang-

orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan 

hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.
26

 

       Dalam hubungannya dengan masalah ini maka apabila 

seseorang memperoleh kedudukan yang mantap dalam 

masyarakat atau kelompoknya cenderung berpengaruh terhadap 

masyarakat dan usahnaya, yaitu usahnya dalam mengembangkan 
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dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Islam 

akan semakin tinggi. 

       Jadi, jelas sekali bahwa kedudukan atau status sosial 

masyrakat dalam kelompoknya akan membawsa pengaruh 

terhadap usaha masyarakat dalam upaya pengembangan lembaga 

pendididkan islam, terutama dalam memajukan sekolah dan 

meningkatkan kualitas Pendidikan Islam. 

d. Faktor kesesuaian lembaga pendidikan dengan tradisi masyarakat 

       Kebiasaan masyarakat merupakan modal awal dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama 

Islam. Proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan masyarakat harus sesuai dengan treadisi yang terjadi 

di masyarakat, karena sikap dan kebiasaan masyarakat sebenarnya 

tidak dapat diubah, namun dapat diperbaiki dengan jalan 

memanfaatkan sikap dan kebiasaan ini ke dalam tindakan-

tindakan yang positif. 

       Kenyataan sopsial budaya masyarakat seperti feudal atau 

tidak, demokratis atau tidak, bermentalis modern atau tidak, 

semuanya berpengaruh terhadapa proses pendidika yang 

berlangsung di sekolah. Sebab komponen-komponen manusia 

yang terdapat di sekolah juga hidup dan diwarnai oleh nilai-nilai 

sosial budaya di lingkungan masyarakatnya. Dalam hubungan ini, 

masyarakat sekolah bisa dikatakan sebagai miniatur dalam 

masyarakat yang lebih luas di lingkungannya.
27
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       Tradisi adalah adat istiadat.
28

 Tradisi ini merupakan faktor 

penentu tindakan masyarakat dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Islam. 

       Jadi, pengaruh sosial budaya masyarakat dapat menjadi 

pendukung terhadap partisipasi masyarakat dalam Pendidikan 

Agama Islam. Oleh karena itu usaha-usaha partisipasi masyarakat 

dalam Pendidikan Agama Islam harus memperhatikan dan 

memperhitungkan pengaruh sosial budaya dari masyarakat 

lingkungannya. 

       Dari sini diharapkan masyarakat dapat bertindak sesuai 

kebiasaan atau treadisi yang berlaku dalam masyarakat, dengan 

mempertahankan tradisi yang ada dalam masyarakat maka akan 

lebih mudah untuk melakukan perubahan. 

e. Faktor ketaatan masyarakat dalam beragama (kepercayaan) 

       Agama sebagai pegangan hidup masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari, tentunya dapat dijadikan sebagai pegangan dalam 

melakukan tindakan yang bersikap kemasyarakatan. Demikian 

juga ketaatan masyarakat dalam beragama akan menjadi motivasi 

yang searah dengan tujuan pendidikan. Agama mempunyai 

kekuatan untuk menjamin kelangsungan pendidikan. Atas dasar 

agama pula masyarakat menunjukkan apa yang dapat mereka 

berikan kepada lembaga pendidikan. 

       Neil Postman dalam bukunya Matinya Pendidikan 

menyatakan bahwa “Alam dunia Barat berawal pada abad ke-

13dan lima ratus sesudahnya, Tuhan telah menjadi pembenaran 
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yang cukup berarti bagi pembentukan lembaga-lembaga 

pembelajaran”.
29

 

       Disadari atau tidak disadari betapa besar perbedaan perilaku 

keagamaan orang yang taat beragama dan yang tidak menjalankan 

agama. Karena agama sebagai pembimbing dalam kehidupan 

manusia yang akan memberikan arah bagi segala sikap dan 

tingkah laku manusia mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, 

masyarakat, dan hubungan dengan Allah, bahkan dengan semesta. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Zakiah Daradjat dalam bukunya 

Peranan Agama dalam Kesehatan Mental bahwa “fusngsi agama 

adalah memberi bimbingan dalam hidup, menolong dalam 

menghadapi kesukaran dan menentramkan batin”.
30

 

       Dari pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

manusia yang beragama akan terarah dan termotivasi segala hidup 

dan kehidupannya. Begitu pula dengan kondisi masyarakat yang 

sebagian besar beragama Islam akan sangat berpengaruh pada 

tindakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, terutama 

dalam partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam.oleh 

karena itu dengasn kondisi masyarakat yang sebagian besar 

memeluk Agama Islam akan cenderung memiliki andil besar 

terhadap Pendidikan Agama Islam baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Sebaliknya bagi masyarakat yang minoritas 

memeluk Agama Islam, mereka akan cenderung acuh tak acuh 

terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang dalam hal ini 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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       Dengan demikian, terlihat bahwa masyarakat Islam memiliki 

sifat karakteristik tersendiri yang membedakan dari masyarakat 

lainnya. Sebagaimana pernyataan Dadang Kahmad dalam 

bukunya Sosiologi Agama bahwa “Agama dapat dipandang 

sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahkan  oleh suatu 

masyarakat untuk mengenai masalah penting yang 

diketahuinya”.
31

 

       Pernyataan tersebut menyebabkan masyarakat benar-benar 

menjadi masyarakat yang ideal yang menjadi contoh manusia di 

bumi untuk menikmati kebahagiaan, kemakmuran, serta dapat 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Di sini jelas bahwa latar 

belakang ketaatan beragama (kepercayaan) masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Pendidikan 

Agama Islam yang dalam hal ini adalah madrasah, karena sikap 

dan tingkah laku serta pandangan hidupnya selalu dilandasi oleh 

nilai-nilai Agama. 

f. Faktor kepemimpinan yang aktif 

       Dalam kehidupan masyarakat biasanya terdapat seseorang 

yang dijadikan pemimpin dan sekaligus dijadikan sebagai panutan 

dalam menentukan arah dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, 

mengajak, menuntun, menggerakan, dan jika perlu memaksa 

orang lain agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat 

sesuatu yang dapat membantu pencapai suatu maksud atau tujuan 

tertentu”.
32

 Kaitannya dengan partsipasi masyaraklat dalam 
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pendiddikan agama islam sangat membutuhkan partisipasi 

pemimpin yang dapat menggerakkan warganya agar dapat secara 

bersama-sama membangun pendidikan di lingkungan masyarakat, 

sehingga pengaruh seorang pemimpin sangat dipertimbangkan 

oleh warga. 

       Proses kepemimpinan dalam masyarakat biasanya 

dipengaruhi oleh kepemimpinan yang sudah dikenal, baik 

terhadap sikap-sikapnyamaupun pendapat anggotanya. Dengan 

demikian kepemimpinan dalam suatu masyarakat sangat 

mempengaruhi tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pendidikan 

agama islam, tingkah laku, dan sikap yang ditimbulkan oleh 

masyarakat tidak dapat terlepas dari figur pemimpin yang ada 

dalam suatu kelompok tertentu. 

       Dari sini terlihat betapa peran pemimpin dalam masyarakat 

sangat menunjang proses peningkatan dalam Pendidikan Agama 

Islam. 

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi  

       Masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam 

pembangunan pendidikan, tetapi disisi lain tidak mudah untuk 

mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh 

sekolahuntuk mengajakpartisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu 

pendidikan membuktikan, belum sepenuhnya disadari sebagai 

tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi 

sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada 

hambatan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. 

       Dari pihak pemerintah, faktor yang menghambat partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan dapat berupa: 
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a) Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di 

daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan 

public. 

b) Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk 

mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pelayanan public. 

c) Rendahnya kemampuan lembaga legislative dalam 

mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. 

d) Lemahnya dukungan anggaran, karena kegiatan partisipasi 

public seringkali hanya dilihat sebagai proyek, maka 

pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan. 

       Sedangkan dari pihak masyarakat, faktor penghambat 

partisipasi dalam pendidikan muncul karena beberapa hal, antara 

lain: 

a) Budaya paternalisme yang dianut oleh masyarakat 

menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka. 

b) Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan 

dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. 

c) Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

d) Hambatan kultural, yaitu masih adanya sebagian masyarakat 

yang menganggap bahwa pendidikan formal bertentangan 

dengan adat mereka, misalnya pada masyarakat Samin yang 

menganggap bahwa orang yang pintar hanya akan membuat 

orang membodohi orang lain. 
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e) Hambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang 

diikuti oleh tidakl adanya fasilitas transportasi dan akses jalan 

yang mendukung ntuk mencapai sekolah. 

f) Mahalnya biaya pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat 

atas dan perhguruan tinggi. 

       Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan antara lain: 

a) Pola pikir masyarakat yang semakin maju yang menganggap 

pendidikan sangat penting dan menganggap pendidikan 

sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka dalam 

mencari pekerjaan. 

b) Adanya stratifikasi sosial yang menempatkan tingkat 

pendidikan tertentu sebagai sebuah prestise dan salah satu 

penentu status sosial pada suatu masyarakat. 

c) Pandangan masyarakat bahwa pendidikan sebagai salah satu 

cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik. 

d) Fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadahi, 

misalnya sudah ada banyak sekolah yang berada di pelosok 

desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di 

daerah terpencil. 

e) Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang terus 

dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. 

f) Adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah. 

g) Adanya sekolah kejuruan yang membentuk siswa siap kerja 

setelah lulus, dan siswa juga bisa melanjutkan pendidikian ke 

perguruan tinggi. 

h) Persepsi orang tua tentang pendidikan, persepsi orang tua 

terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya 



35 
 

kemampuan orang tua dalam melihat pentingnya pendidikan 

akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan 

pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi di sini 

adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orang tua terhadap 

tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.
33

 

6. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

       Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model 

penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari 

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Artinya 

masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang 

untuk menjawab kebutuhan mereka. Pendidikan dari masyarakat 

artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. 

Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai 

subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan.
34

 

       Model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia semakin 

diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur 

pada 26 ayat 1 sampai tujuh. Hanya saja UU ini tidak menggunakan 

istilah pendidikan berbasis masyarakat, tapi menggunakan istilah 

pendidikan non formal.
35

 

7. Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

       Hubungan Sekolah dan Masyarakat adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat. 
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Terutama dukungan moral dan finansial.
36

Ada hubungan saling 

memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan 

masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang 

dicita-citakan oleh masyarakat. Hampir tidak ada orang tua yang 

mampu membina sendiri putra-putri mereka untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-

citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya lembaga-lembaga 

pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga pendidikan 

memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat.
37

 

       Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya 

merupakan suatu saran yang sangat berperan dalam membina dan 

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah.  

Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian 

integral  dari sistem sosial  yang lebih besar, yaitu masyarakat. 

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat  dalam 

mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efesien. 

Sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.  

       Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi 

penerangan tentang tujuan-tujuan , program-program, kebutuhan, 

serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui 

dengan jelas apa kebutuhan , harapan, dan tuntutan masyarakat, 

terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan 

masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.
38
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Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat tidak hanya 

berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih 

dari itu.  Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu 

pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat 

dan tokoh agama. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah 

hendaknya dilakukan secara intens dan terus menerus dengan 

memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu 

sekolah. 

       Perlibatan orang tua dan masyarakat dalam program sekolah 

bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan 

pertumbuhan peserta didik, memperkokoh tujan serta meningkatkan 

kualitas hidup dan penghidupan masyarakat,  dan untuk 

menggaairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan 

sekolah.  

       Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap 

sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan 

masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan 

memberitahu masyarakat mengenai prgram-program sekolah, baik 

program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun 

yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran 

yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.
39
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8. Tujuan Kerjasama Antara Sekolah dengan Masyarakat 

       Mengenai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat 

meninjaunya dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yaitu 

kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ditinjau 

dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan 

sekolah dan masyarakat bertiujuan untuk : 

a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

c. Memperlancar proses belajar mengajar. 

d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang 

diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program 

sekolah.  

       Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu 

sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk : 

a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

terutama dalam bidang mental-spiritual. 

b. Memeperoleh bantuan sekolah  dalam memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan 

masyarakat. 

d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang 

semakin meningkat kemampuannya. 

       Secara lebih konkret lagi, tujuan diselenggarakannya 

hubungan sekolah dengan masyarakat adalah : 

a. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. 

b. Mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial 

yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. 
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c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan 

pelaksanaan program sekolah. 

d. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

e. Mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga 

dan sekolah dalam mendidik anak-anak.
40

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

       Dalam kamus bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata 

didik yang berarti “ajar” ditambah dengan awalan “me” berarti 

mendidik yang berarti memelihara, dan memberi latihan, tuntunan; 

jika ditambah dengan awalan “pe” menjadi pendidik berarti orang 

yang mendidik; ditambah dengan akhiran “an” menjadi pendidikan 

berarti proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok  orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan serta memerlukan tahapan dan 

proses.
41

 

       Kata “agama” dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan kata 

din dalam bahasa Arab dan semit, atau dalam bahasa Eropa sama 

dengan religion (Inggris), die religion (Jerman). Secara bahasa, 

perkataan “Agama” berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tidak 

pergi, tetap di tempat diwarisi turun temurun. Adapun kaya din secara 

bahasa berarti menguasai, menunjukkan, patuh, balasan, atau 

kebiasaan. Din juga membawa peraturan-peraturan berupa 

                                                           
40

https://www.google.co.id/amp/s/titasuminar2013.wordpress.com/2015/07/27/tujua

n-kerjasama-sekolah-dan-masyarakat/amp/, diakses tanggal 7 Juli 2018 
41

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008)  

https://www.google.co.id/amp/s/titasuminar2013.wordpress.com/2015/07/27/tujuan-kerjasama-sekolah-dan-masyarakat/amp/
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40 
 

hukumyang harus dipatuhi. Baik dalam bentuk perintah yang wajib 

dilaksanakan, maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan.
42

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata agama berarti 

penghambaan diri kepada Tuhan. Penghambaan diri kepada Tuhan 

mempunyai makna tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan. 

       Sedangkan kata Islam menurut bahasa berasal dari kata “Aslama” 

yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam adalah nama dari 

agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya 

untuk disampaikan kepada manusia. Ajaran Islam berisi tentang 

ajaran-ajaran Allah Swt yang di dalamnya diatur tentang bagimana 

cara-cara manusia dalam berhubungan dengan Allah Swt, hubungan 

manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam 

semesta.
43

 

       Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas 

memiliki ciri Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang 

kajiannya lebih memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan 

Al-Qur`an dan hadits. Artinya, kajian pendidikan Islam bukan sekedar 

menyangkut aspek normatif ajaran Islam, tetapi juga terapannya 

dalam ragam materi, institusi, budaya, nilai, dan dampaknya terhadap 

pemberdayaan umat.
44

 

       Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,  

menghayati, mengimani, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan 

aajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur`an dan 

                                                           
42

Imam Syafe’i dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 32-33 
43

Imam Syafe’i dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 33 
44

Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 25  



41 
 

Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta 

penggunaan pengalaman.
45

 

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

       Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam. Sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
46

 

       Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Qur`an adalah mewujudkan 

fungsi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh 

pada aturan dan kehendak-Nya serta hanya mengabdi kepada Allah 

SWT. Firman Allah dalam surah Adz-Dzariat ayat 56 sebagai berikut: 

                 

 

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariat [51] : 56) 

       Oleh karena itu, jika kita berbicara pendidikan agama Islam, baik 

makna maupun tujuannya haruslah mengacu kepada penanaman 

nilaik-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau 

moralitas sosial. Maka dari itu tujuan pendidikan agama Islam juga 

termasuk dalam Doa yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 201 

yang berbunyi: 

                                                           
45

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 

h. 21 
46

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 

h. 22 
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Artinya: “Dan diantara mereka ada orang-orang yang berdoa: “Ya 

Tuhan Kami,berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 

dan peliharalah Kami dari siksa neraka” (QS. Al-Baqarah [2]:201) 

 

       Bila manusia bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada 

Allah SWT sebagai khaliknya, berarti ia telah berada  dalam dimensi 

kehidupan yang menyejahterakan di dunia dan membahagiakan di 

akhirat.  

       Menurut Ahmad Tafsir, tujuan terciptanya pendidikan agama 

Islam harus mempelajari berbagai macam ilmu yang membahas 

tentang syariat Islam yang disebut aspek Pendidikan Agama Islam. 

Aspek dan ruang lingkup pembelajaran antara lain ruang lingkup 

pendidikan Islam identik dengan aspek-aspek pengajaran atau materi 

yang saling melengkapi  satu sama lain yaitu Al-Qur`an dan hadits, 

akidah akhlak, fiqh, dan sejarah kebudayaan Islam.
47

 

 

3. Urgensi Pendidikan Agama Islam  

       Dalam bukunya Murthada yang berjudul Perspektif Manusia dan 

Agama, mengatakan bahwa disaat berbicara tentang nabi, Imam Ali 

menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia  

kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak 

mereka akan dituntut untuk mengikutinya. Perjqnjian itu tidak tercatat 

di atas kertas, tidak pula diucfapkan oleh lidah, melaqinkan terukir 

                                                           
47

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 52 
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dengan pena ciptaan Allah SWT di permukaan kalbu dan lubuk fitrah 

manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di kedalaman 

perasaan batiniah.
48

 

       Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut 

untuk pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa 

agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Fitrah keagamaan yang ada 

dalam diri manusia inilah yang menjadikan manusia perlu akan 

agama. Oleh karena itu, ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru 

manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang sejalan 

dengan fitrahnya. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-

Rum ayat 30 yang berbunyi: 

                          

                  

       

 

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 

(QS. Ar-Rum [30]: 30) 

 

       Faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah 

karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai 

tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan 

dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan 

tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang 
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Murthada Muthahhari , Perspektif Al-Qur`an Tentang Manusia dan Agama, 

(Bandung: Mizan, 1990), cet. Ke-5, h. 45 
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dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan 

manusia dari Tuhan.
49

 

       Dalam mempersiapkan generasi penerus kekhalifahan yang 

sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, maka pendidikan yang ditawarkan 

harus mampu memberikan dan membentuk pribadi peserta didiknya 

dengan acuan nilai-nilai ilahiyah. Untuk dapat merealisasikan tugas 

dan manuisa, diperlukan penataan ulang konsep pendidikan yang 

ditawarkan sehingga lebih berperan bagi pengembangan manuisa 

yang berkualitas, tanpa menghilangkan nilai-nilai fitri yang 

dimiliknya. 

       Konsep pendidikan yang dapat dikembangkan adalah konsep 

pendidikan Islam. Dengan pendidikan Islam manusia sebagai khalifah 

tidak akan berbuat sesuatu yang mencerminkan kemungkaran kepada 

Allah SWT, dan bahkan ia agar segala aktivitasnya sebagai khalifah 

harus dilaksanakan dalam rangka ubudiyah kepada Allah SWT.
50

 

       Mengingat seberapa pentingnya pendidikan agama Islam, maka 

pendidikan agama Islam harus diberikan dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena 

pendidikan agama Islam akan menjadi suatu bekal pengetahuan di 

masa yang akan datang. Dan karena seorang manusia membutuhkan 

agama yang menuntunnya ke jalan yang lurus.  
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Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

h. 24-25 
50

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 11-12. 
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XBAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Tempat yang peneliti jadikan objek penelitian adalah MI Babur 

Royyan yang beralamat di Jalan Brawijaya Desa Brondong 

Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Juli 

2018. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai proses 

pengumpulan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Kata-kata sistematis 

dan sah merupakan kata kunci karena mengacu pada suatu 

pendekatan yang digunakan dalam dunia akademis yang disebut 

dengan metode ilmiah.
1
 

       Menurut Sugiono, “Metode penelitian adalah cara berpikir dan 

berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan 

penelitian dan mencapai tujuan penelitian.”Secara umum “metode 

penelitian diartikan sebagai cara umum untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”
2
 

       Menurut Kick dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moloeng 

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap 

                                                           
1
M TohaAnggorodkk, MetodePenelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), cet. 

Ke-3, h. 11. 
2
Sugiono, Metode Pendidikan: PendekatanKuantitatif, Kualitatif,dan P&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 3. 
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menusia dalam kekhasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”
3
 

       Penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bidang pendidikan, 

digunakan juga untuk memahami perilaku pendidik dan peserta 

didiknya dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan.
4
 Objek 

penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

mencari data informasi secara langsung dilapangan yang diperlukan 

dalam penelitian yang dilakukan, dan penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. 

Misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah, jurnal, artikel dan 

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Bertujuan untuk 

menganalisa suatu pengertian yang bersifat teoritis dan literature 

yang mendukung pelaksanaan penelitian. 

       Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif 

atau bersifat non statistik. Jenis penelitian kualitatif ini berdasar pada 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data 

tertulis maupun lisan. 

       Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu mendiskripsikan 

suatu objek, fenomena atau latar sosial sasaran penelitian 

terwadahkan dalam tulisan naratif. Artinya data maupun fakta yang 

telah dihimpun oleh peneliti kualitatif berbentuk kata atau gambar. 

Dalam menaungkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi 

kutipan-kutipan dari data atau fakta yang telah diungkap di lokasi 

                                                           
3
Lexy J. Moeloeng, MetodologiPenelitianKualitatif. (Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya, 2013), h. 4. 
4
Tohirin, MetodePenelitianKualitatifdalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 3. 
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penelitian. Selanjutnya peneliti memberikan ilustrasi yang utuh dan 

untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.
5
 

       Begitu pula dengan penelitian ini, disini peneliti akan berusaha 

memahami proses partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama 

Islam di desa tertinggal desa Brondong Indramayu Jawa Barat. 

 

C. Sumber Data 

       Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan 

sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada 

tidaknya sebuah masalah yang diteliti. Data bersifat deskriptif, 

maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan 

ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, dan catatan-

catatan lainnya.
6
 Sumber data dalam penelitian ini subyek dari mana 

data diperoleh. Adapun sumber data yang digalih dalam penelitian ini 

terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
7
 

  

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data 

penelitian.
8
 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling penting dalam suatu penelitian. Tanpa mengetahui tekniknya, 

                                                           
5
M. DjunaidiGhony&FauzanAlhamshur, MetodePenelitianKualitatif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz, 2012), h. 44-45. 
6
Afiffudin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Bndung: 

Pustaka Setia, 2009), h. 96 
7
Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja 
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 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 41 
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maka akan menyulitkan peneliti dalam mendapatklan data yang 

sesuai dengan standar data yang ditetapkan. 

       Agar memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan 

metode yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam 

hal ini peneliti menggunakan:  

1. Observasi 

       Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. 

“metode observasi bisa dikatakan sebagai pengamatan dan 

pencatatan sebagai sistematika fenomena-fenomena yang 

diselidiki, dalam arti yang luas, observasi tidak hanya terbatas 

pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.
9
 

       Menurut Sutrisno Hadi, “Metode observasi bisa dikatakan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas, observasi 

tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.”
10

  

       Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

dengan jelas menjadi partisipan secara langsung dan sistematis 

terhadap obyek  yang  diteliti, dengan cara mendatangi langsung 

lokasi penelitian di MI Babur Royyan desa brondong Indramayu. 

       Tindakan observasi dilakukan peneliti pada umumnya 

mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat 

fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari 

                                                           
9
HadiSturisno, Metodologi Research, Jilid 2, (Yogyakarta: Adi Offset, 2002) h. 192. 

10
SutrisnoHadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), h. 126. 
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adanya kontrol dan menipulasi variabel.
11

Selain itu metode 

observasi juga digunakan untuk mengamati kondisi bangunan 

sekolahan, sarana dan prasaran sekolahan.     

       Objek dalam observasi adalah kepala sekolah MI Babur 

Royyan, Ketua Yayasan Pesantren Babur Royyan, dan wali 

murid MI Babur Royyan. Tujuan observasi agar peneliti dapat 

mengamati secara langsung partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan agama Islam di MI Babur Royyan. 

2. Wawancara 

       Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang diperlukan 

dalam penelitian melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan 

suatu informasi yang mendalam untuk memperoleh keakuratan 

data dalam penelitian.
12

     

       Wawancara dengan informan sangat diperlukan untuk 

menambah kevalidan data yang berkaitan dengan penelitian, 

informasi tersebut yaitu tentang bagaimana partisipasi masyarakat 

desa Brondong dalam Pendidikan Agama Islam di MI Babur 

Royyan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 

ketua yayasan pesantren Babur Royyan, kepala sekolah, wali 

murid, dan masyarakat desa Brondong Indramayu.  

3. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, sejarah 
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Juliansyah Noor, MetodologiPenelitian, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 

2011), h. 114. 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 231. 
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kehidupan dan karya seseorang. Dokumentasi sebagai pelengkap 

dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
13

  

       Peneliti menggunakan teknik ini dengan mengumpulkan 

data-data seperti catatan administrasi dan dokumen-dokumen 

penting lainnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan agama islam di MI Babur Royyan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses dalam menyususn, 

mengorganisasi data secara sistematis melalui hasil dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.
14

 Data yang diperoleh dari penelitian 

kemudian dianalisis secara bertahap. Adapun analisis yang digunakan 

melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Reduksi Data 

       Data dalam suatu penelitian akan diperoleh dengan jumlah 

yang banyak. Dalam suatu penelitian , tidak semua data 

dicantumkan, tetapi seorang peneliti harus mencatat semua data 

secara teliti. Analisis data melalui redukasi data (merangkum 

data) dengan cara memfokuskan data mana yang diperlukan, 

dicari tema dan polanya.
15

  

       Data yang diredukasi dalam hasil penelitian ini meliputi data 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang berisi tentang 

bagaimana partisipasi masyrakat dalam pendidikan agama Islam 

di MI Babur Royyan Indramayu. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 340. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 89. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
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2. Penyajian Data 

       Setelah meredukasi data, melakukan penyajian data. 

Penyajian data adalah mendisplay data dengan cara 

mengorganisasi data melalui table, grafik atau lainnya dan 

selanjutnya merencanakan pengambilan tindakan. Melalui 

pengorganisasian data, akan mempermudah peneliti dalam 

menjawab suatu permasalahan.
16

 Dalam penelitian ini data yang 

disajikan yakni data-data yang berhubungan dengan partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan agama Islm di MI Babur Royyan 

Indramayu. 

 

3. Verifikasi data 

       Langkah yang dilakukan setelah meredukasi data dan 

menyajikan data yaitu memverifikasi (menyimpulkan) data. 

Penarikan kesimpulan berubah atau tidaknya ditentukan oleh 

bukti-bukti di lapangan, maka kesimpulan awal suatu penelitian 

masih bersifat sementara.
17

 

       Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari 

redukasi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, 

dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. 

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali 

dengan data di lapangan dengan cara memverifikasi kembali.
18

 

       Oleh karena itu, dalam analisa ini peneliti menggunakan 

analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan agama Islam di MI Babur Royyan Indramayu. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  h. 249. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  h. 99. 
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F. Subjek Penelitian 

       Masganti mengatakan bahwa informan penelitian adalah subjek 

penelitian. Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi 

sumber data atau responden penelitian.
19

 Seperti halnya pengertian di 

atas, Adis Praswosto menyebutkan bahwa informan adalahb orang 

yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan 

dalam penelitian kita.
20

  

       Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

antara lain: Ketua Yayasan Pesantren Babur Royyan, Kepala Sekolah 

MI Babur Royyan, Wali Murid, dan Masyarakat desa Brondong. 
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Masganti Sitorus, Metodologi Pendidikan Islam, (Medan: IAIN Press, 2016), h. 167  
20

Adis Praswosto, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 
Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h. 195. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MI Babur Royyan 

1. Sejarah MI Babur Royyan 

Yayasan Pesantren Babur Royyan yang beralamat di desa 

Brondong Indramayu merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

didirikan oleh bapak KH. Sufyan Tsauriy, M.A. Program 

pendidikan yang diselenggarakan adalah: 

1. PAUD ( KOBER & TK) 

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

3. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang sekarang berganti 

nama menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah 

(MDTA). 

Sejarah awal brdirinya MI Babur Royyan adalah mengingat 

akan keinginan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta 

masyarakat desa Brondong blok Sebrangmendirikan sekolah 

formal yang berlokasi di desa Brondong, karena semenjak 

berdirinyablok Brondong yang berinduk ke Desa Pabean Udik 

sampai dengan pemekaran desa Pabean Udik menjadi desa 

Brondong belum ada sekolah formal yang berlokasi di Brondong 

sebrang, sehingga anak-anak masyarakat Desa Brondong sekolah 

formalnya di Desa tetangga. Maka tokoh agama dan tokoh 

masyarakat desa Brondong pada Tanggal 28 Februari 2001 

mendirikan Yayasan di bidang pendidikan dengan nama Yayasan 

Pesantren Babur Royyan. Yang di dalam AD-ART Yayasan 

tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya mendirikan 

lembaga pendidikan formal. 
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Dengan berdasarkan AD-ART itulah alhamdulillah pada 

Tanggal 1 Bulan Juli 2011 berdirilah lembaga pendidikan formal 

yang telah dicita-citakan sejak dulu oleh tokoh dan  masyarakat 

Desa Brondong. Pendidikan formal itu berupa MI yang bernama 

MI Babur Royyan. Pada Tahun pertama mendapatkan satu 

kelompok belajar dengan peserta didik berjumlah dua puluh dua 

anak, kemudian pada tahun kedua berdiri lagi satu kelompok 

belajar untuk kelas dua yang berjumlah 25 siswa dan terus 

berkembang setiap Tahun berdiri satu kelas sampai dengan kelas 

enam pada Tahun 2016. Dan Semua alumni baik angkatan 

pertama dan kedua melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, baik ke SMP maupun ke MTs. 

Alasan mengapa pendiri yayasan tidak mendirikan lembaga 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut: 

1. Sering terjadi tawuran antar Desa karena dangkalnya 

pendidikan agama pada masyarakat. 

2. Minimnya masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pondok 

pesantren. 

3. Mudahnya membuat surat izin mendirikan madrasah 

dibanding dengan mendirikan sekolah. 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

VISI 

Mencetak siswa babur royyan yang unggul, IMTAQ, IPTEK, 

berprestasi danberakhalak mulia. 
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MISI 

1. Madrasah berupaya memberikan ilmu pengetahuan dan 

penanaman nilai-nilai agama pada anak didiknya agar menjadi 

anak yang “Taqwa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia”. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif, 

dengan menggunakan metode yang bervariasi dan berpusat 

pada peserta didik untuk meningkatykan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

3. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga 

madrasah, dengan meningkatkan prestasi belajar anak untuk 

memperoleh hasil yang terbaik dalam bidang agama maupun 

ilmu pengetahuan umum untuk menjadi sekolah unggulan. 

4. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali 

potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

5. Madrasah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat dan masyarakat merasa memiliki terhadap 

madrasah. 

6. Madrasah berupaya menanamkan perilaku yang 

mencerminkan sikap seorang muslim / muslimah dengan 

akhlak mulia dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 

Allah SWT. 

Tujuan 

       Tujuan pendidikan pada tingkat dasar secara umum adalah 

meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia,serta keterampilan untuk hidup mandiri dan dapat 

mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Secara khusus tujuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Babur Royyan adalah: 

a. Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran 

dan kegiatan pembiasaan. 

b. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal 

pada Kecamatan atau Kabupaten. 

c. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pengetahuan dan teknologi 

sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

d. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan 

masarakat sekitar. 

3. Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah  :MI BABUR ROYYAN 

2. NIS    : 111232120125 

3. NPSN    : 60726931 

4. Alamat Sekolah   : Jl. Brawijaya Ds. Brondong 

Kec. Pasekan Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat 45219 

5. Telepon/Hp/Fax   : 031324224624 

6. Status Sekolah   : Swasta 

7. Tahun Akreditasi  : - 

8. Nilai Akreditasi Sekolah : - 

9. Tahun Didirikan  : 2011 

10. Penyelenggara Madrasah  : Yayasan Babur Royyan 

11. Nama Pimpinan Madrasah  : 

a. Ketua Pengurus: H. Sufyan 

Tsaury, M.A 

b. Kepala MI : Nuraeni, S.Pd 

12. Status Gedung   : Milik Yayasan 
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13. Status Tanah    : Waqaf 

14. Luas Tanah Seluruhnya  : 954 m2 

15. Luas Bangunan  : 514 m2 

16. Ruang Belajar   : 6 Lokal 

17. Ruang Kantor   : 1 Lokal 

18. Kamar Mandi/ WC  : 6 Lokal 

19. Jarak dengan masjid  : 10 meter 

20. Kurikulum yang digunakan : 1. Kementrian Agama 

 2. Dinas Pendidikan 

21. Waktu Belajar   : Pagi Jam 07.00-13.00 

 

4. Struktur Organisasi MI Babur Royyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

YAYASAN 

KEPALA 

MADRASAH 

 

 

GURU 

KELAS 

GURU 
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GURU 
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GURU 

KELAS 

GURU 

KELAS 

GURU 
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KOMITE 
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H 
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5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Jumlah Tenaga Pendidik 

No JABATAN 

PNS 
NON 

PNS 
JML 

GOL I GOL II GOL III 
GOL 

IV 

b c d a b C d a b c d a b c   

1 
Kepala 

Madrasah 

              
1 1 

2 
Guru 

Kemenag 

              
8 8 

3 
Guru Non 

Kemenag 

               
 

JUMLAH               9 9 

 

b. Jumlah Tenaga Kependidikan 

 

No JABATAN 

PNS 
NON 

PNS 

JML GOL I GOL II GOL III GOL IV 

b c d a B c d a b c d a b c 

4 
Kaur Tata 

Usaha 

                

5 
Tenaga 

Administrsai 

              
1 1 

6 Pustakawan                 

7 Laboran                 

8 
Teknisi 

Ketrampilan 
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9 Lainnya                 

JUMLAH               1 1 

 

c. Daftar Nama-Nama Guru 

No 

Nama dan 

Tanggal Lahir 

Guru 

L/P Agama Status  
Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan di 

Sekolah 

Mulai 

Kerja 

di MI 

Tugas di 

Kelas 

1 Nuraeni P Islam Menikah S 1 Kepsek 2011 KepSek 

2 Wizi Grethalia P Islam Menikah S 1 Guru 2011 V 

3 Dewi Alfiyani P Islam Menikah S 1 Guru 2013 II 

4 Siti Khodijah P Islam Menikah S 1 Guru 2014 I 

5 Nurilah P Islam Belum 

Menikah 

S 1 Guru 2015 III 

6 Sri Uswatun 

Hasanah 

P Islam Menikah S 1 Guru 2016 V 

7 Koni 

Hermawan  

L Islam Menikah S 1 TU 2015 IV 

8 Moh. Idris 

Afandi 

L Islam   Menikah S 1 Guru 2016 Bid.Stu

di 

9 Hj. Hayatun  P Islam  Menikah S 1 Guru 2016 Bid.Stu

di 
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6. Rekapitulasi Data Siswa 

Tahun  

Pelajaran 

Jumlah 

Pendaftaran 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Rombel 

1 2 3 4 5 6 

2011/2012 21 21      21 1 

2012/2013 25 25 21     46 2 

2013/2014 27 27 25 21    73 3 

2014/2015 18 18 27 25 21   91 4 

2015/2016 18 18 17 27 25 21  108 5 

2016/2017 21 21 20 17 25 21 20 121 6 

2017/2018 31 31 20 17 17 25 21 131 6 

 

 

7. Sarana dan Prasarana 

MI Babur Royyan memiliki gedung yang terdiri dari:  

a. Ruang kepala, Wakil, dan TU Sekolah 

b. Ruang Guru 

c. Ruang Kelas I sampai kelas VI 

d. Ruang Perpustakaan 

e. Ruang UKS 

f. Masjid 

g. Ruang Aula 

h. Ruang Toilet  

i. Sarana Upacara 

j. Lapangan  

k. Kebun Siswa 
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l. Area Hijau Terbuka 

m. Kantin 

n. Area Parkir 

o. Beserta inventaris dari setiap ruang dan sarana kegiatan 

8. Program Unggulan MI Babur Royyan 

a. Tahfidz Juz 30 

b. Shalat Duha 

c. Shalat Dzuhur berjamaah 

9. Prestasi siswa-siswi MI Babur Royyan Indramayu 

a. Juara III KSM Kelas IV Bidang Matematika Thun 2015 se-

KKM Pasindra 

b. Juara I KSM Kelas IV Bidang PAI Thun 2015 se-KKM 

Pasindra 

c. Juara Harapan I MHQ Putra Thun 2017 

d. Juara I KSM Kelas IV Bidang IPA Tahun 2015 

e. Juara II Pidato Bahasa Indonesia Putra Thun 2015 

f. Juara III KSM Kelas IV Bidang Matematika Thun 2017 

g. Juara Harapan I Catur Putra Tahun 2017 

h. Juara Harapan I Regu Terbaik Putri  Ekskul Pramuka Tahun 

2017 

i. Juara Harapan III Lomba Hiking Putra Ekskul Pramuka Tahun 

2017 

j. Juara Harapan II Lomba Hiking Putri Eksul Pramuka Tahun 

2017 

B. Deskripsi Data  

       Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya 

dengan mewawancarai sejumlah pihak sesuai dengan judul terkait, 

dapat diketahui bahwa terdapat banyak poinuntuk diidentifikasi. 
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Agar lebih terarah, Identifikasi dan analisa mengacu pada 2 (dua) 

tujuan Penelitan yang telah terangkan pada bab sebelumnya.  

Gambaran hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat terhadap  

 

1. Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan Agama Islam di 

MI Babur Royyan 

Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu 

Provinsi  Jawa Barat merupakan daerah berlatar pendidikan 

minim. Mata pencaharian mereka mayoritas menjadi nelayan tidak 

heran secara teriorial Indramayu merupakan kawasan 

pantai.Selain menjadi nelayan sebagian yang lain memilih bekerja 

di luar negeri karena penghasilan yang dianggap sangat 

menjanjikan dan tentunya menghasilkan dibanding bekerja di 

kawasan lokal. Permasalah yang muncul adalah, anak-anak 

mereka cenderung tidak terurus sebab mereka jauh dari pantauan 

orang tua. Mereka hidup jauh dari perhatian dan arahan orang tua 

sehingga tidak jarang banyak anak-anak yang terjebak dalam 

pergaulan bebas, serta jauh dari Pendidikan (agama). 

Permasalahan lain yang muncul adalah, anak-anak dari 

golongan kelas menengah ke atas lebih memilih untuk menempuh 

pendidikan formal sehingga pengetahuan agama sangat minim. 

Dan mereka juga memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di 

sekolah lain yang berada di perkotaan 

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa pengetahuan 

agama mereka sangat terbatas. Sehingga timbul keresahan pada 

para orang tua yang merasakan imbas dari kondisi di atas. Untuk 

itu hadirnya pendidikan formal berbasis Islam masyarakat sekitar 
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sangatlah bermanfaat, sesuai dengan pernyataan Bapak Tarjo, 

Warga sekitar yang  berhasil diwawancarai. “Senang, karena di 

Desa Brondong ini baru ada pendidikan formal yang berbasis 

Islam. Sebelumnya hanya SD, itupun di Desa Brondong Sebrang. 

Bahkan untuk lembaga pendidikan SMP dan SMA pun belum 

ada”
1
.   

MI Babur Royyan yang berada di Desa Brondong menjadi 

sangat penting sebab pendidikan formal berbasis Islam tersebut 

diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat sekitar. Anak-

anak bisa mengenal dan belajar Pendidikan agama  lebih 

mendalam mulai dari tingkat dasar. Materi-materi tersebut tidak 

akan didapati di sekolah dasar lain. Menurut Tarjo, Pendidikan 

Agama Islam itu sangat penting karena itu untuk bekal di dunia 

dan akhirat
2
. Pada usia anak-anak lebih mudah diarahkan. Mereka 

belum memiliki jati diri yang pasti sehingga harus diarahkan. 

Kesempatan itulah para orang tua seharusnya sadar bahwa 

mendidik dan mengenalkan anak-anak pada pendidikan agama 

Islam sangatlah relevan, sebab jika sudah mulai menginjak remaja 

terlebih dewasa, mereka cenderung memilih sesuai dengan 

kehendak pribadi, pendidikan dasar anak sekolah sangat 

berpengaruh dalam keberlangsungan hidup selanjutnya. Sehingga 

orang tua harus tegas mengarahkan anak-anaknya untuk memilih 

pendidikan berbasis Islam.  

Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat taraf bawah 

tetap memilih sekolah formal Sekolah Dasar (SD) yang berada di 

desa tetangga dengan alasan jarak antara rumah dengan sekolah 

                                                           
1
Wawancara dengan masyarakat desa Brondong, Tarjo, 17 Juli 2018. 

2
Wawancara dengan masyarakat desa Brondong, Tarjo, 17 Juli 2018. 
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dekat. Seperti yang dijelaskan oleh ketua yayasan bahwa “ mereka 

merasa cukup dengan sekolah yang berada di desa tetangga”
3
 

Sedangkan masyarakat taraf atas lebih memilih untuk 

menyekolahkan anak-anaknya di perkotaan Indramayu. 

Pada kesempatan yang lain, peneliti berhasil mewawancari 

wali murid MI Babur Royyan. Menurutnya Ia tertarik dengan visi 

misi yang digaungkan oleh MI Babur Royyan, serta percaya 

sepenuhnya terhadap pendidikan di MI Babur Royyan, “Percaya 

sepenuhnya, karena sejauh yang saya lihat guru-guru di MI Babur 

Royyan berpotensi dan baik dalam mendidik murid-muridnya”.
4
 

Masih menurut wali murid, ada perubahan yang dialami 

oleh murid semenjak mengenyam pendidikan di MI Babur Royan, 

terutama dalam bidang Akhlak serta lebih rajin dalam 

melaksanakan sholat meskipun masih berusia anak-anak. “Ada 

perubahan akhlah terhadap orang tua, menyayangi adik-adiknya, 

dan terbiasa melakukan Sholat”
5
.  

Masyarakat Desa Brondong sangat berharap bahwa MI 

(Madrasah Ibtidaiyah) Babur Royyan lebih maju serta mampu 

meluluskan murid-murid yang cerdas, seperti yang diharapkan 

oleh Darkum,“Semoga lebih maju lagi dan mampu meluluskan 

murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi 

dan misinya”
6
.  

Melihat kenyataan di atasdapat diketahui bahwa, 

masyarakat telah mengetahui adanya satuan Pendidikan Dasar 

berbasis Islam yaitu MI Babur Royyan yang dapat menjadi 

                                                           
3
Wawancara dengan ketua yayasan pesantren Babur Royyan, Sufyan, 18 Juli 2018.  

4
Wawancara dengan wali murid MI Babur Royyan, Darkum, 17 Juli 2018. 

5
Wawancara dengan wali murid MI Babur Royyan, Darkum, 17 Juli 2018. 

6
Wawancara dengan wali murid MI Babur Royyan, Darkum, 17 Juli 2018. 
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pendidikan dasar bagi anak-anak  di masyarakat tersebut, 

mengenalkan Pendidikan keagaamaan, membimbing anak-anak ke 

arah yang baik serta berakhak mulia. Masyarakat sekitar sadar 

bahwa pendidikan Islam itu sangat penting seperti yang 

diungkapkan oleh Tarjo, “Pendidikan Agama itu penting, karena 

untuk bekal di dunia maupun di akhirat”
7
. Hal ini memungkinkan 

partisipasi masyarakat sangat besar. 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam mendukung dan terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan.  

Partisipasi masyarakat itu dibutuhkan bukan sekedar untuk 

mendapatkan bantuan fisik semata, namun dengan adanya 

partisipas masyakarat merasa mengakui bahkan mereka memiliki 

instusi pendidikan di tengah masyarakat tersebut.  

a. Partisipasi dalam bentuk moral 

Partisipasi dalam bentuk moral adalah bentuk moral 

merupakan partisipasi masyakarat berupa dukungan terhadap 

MI Babur Royyan dalam memajukan kegiatan pendidikan, ikut 

serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MI, yang lebih 

utama adalah menitipkan anak-anak mereka untuk belajar 

agama pada tingkat dasar.  

b. Partisipasi dalam bentuk Fisik  

Partisipasi dalam bentuk fisik adalah, partisipasi 

masyarakat yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung 

misalnya mereka menjaga fasilitas atau sarana prasarana yang 

ada di MI Babur Royyan .  

                                                           
7
Wawancara dengan masyarakat desa Brondong, Tarjo, 17 Juli 2018. 
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Partisipasi dalam bentuk fisik misalnya mereka secara 

ihlas dan sukarela memberikan sumbangan dana untuk 

mendukung kemajuan MI Babur Royyan seperti yang 

dikemukakan oleh Tarjo. Partisipasi dalam bentuk fisik lainnya 

misalnya, mereka dengan secara sukarela (ikhlas) memberikan 

bantuan kepada pihak Yayasan berupa barang fasilitas, tidak 

jarang mereka memberikan sumbangan dana demi 

kelangsungan pendidikan berlangsung. 

Berbeda dengan partisipasi lain seperti dalam bentuk 

tenaga. Sebagian besar masyarakat mendukung dengan doa, 

sedangkan sebagian kecil acuh tak acuh dan menolak. 

Masyarakat menolak karena mereka merasa cukup dengan 

sekolah yang ada di desa tetangga.
8
 

Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam 

sudah semestinya terdapat kerjasama yang baik antara lembaga 

pendidikan dengan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan 

setidaknya dapat memahami kondisi masyarakat dan melihat 

lebih jauh mengenai kemampuan dan kompetensi yang ada 

dalam masyarakat. Mengenai hal ini partisipasi masyarakat 

dalam Pendidikan Agama Islam sangat dipengaruhi oleh faktor 

tingkat pendidikan masyarakat, faktor kondisi ekonomi 

masyarakat, faktor kesesuaian lembaga pendidikan dengan 

tradisi masyarakat, faktor ketaatan masyarakat dalam 

beragama, dan faktor kepemimpinan yang aktif. 

Faktor tingkat pendidikan masyarakat di desa Brondong 

masih sangat minim. Di atas sudah dijelaskan bahwa sebagian 

besar masyarakat desa Brondong bekerja sebagai petani dan 

                                                           
8
Wawancara dengan ketua yayasan Pesantren Babur Royyan, Sufyan, 18 Juli 2018. 
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nelayan. Oleh karena itu mereka tidak terlalu peduli dengan 

pendidikan anak-anaknya.  

Kondisi ekonomi masyarakat desa Brondong jika dilihat 

dari mata pencaharian mereka sebagian berkecukupan, dan 

sebagian kurang. Berbeda dengan mereka yang bekerja selain 

sebagai petani dan nelayan, perekonomian mereka cukup besar. 

Tetapi mereka justru tidak menyekolahkan anak-anaknya di 

sekolah MI Babur Royyan, mereka lebih memilih 

menyekolahkan anak-anaknya di perkotaan Indramayu. 

Padahal jika dilihat dari kesesuaian lembaga yang ada di desa 

Brondong sangat sesuai sekali karena selama ini di desa 

Brondong belum memiliki lembaga pendidikan sendiri, dan 

ketika memulai pembangunan lembaga pendidikan yang dipilih 

adalah lembaga pendidikan yang berbasis Agama yaitu 

Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

2. Usaha Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di MI 

Babur Royyan 

Madrasah Ibtidaiyah Babur Royyan, mengacu pada 

kurikulum Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan. Kurikulum 

tersebut menjadi kurikulum baku karena semua institusi 

pendidikan yang dinaungi oleh dinas pendidikan atau kementrian 

agama wajib menggunakan kurikulum standar nasional yang saat 

ini mengacu pada kurikulum 2013 (kurtilas). Seperti yang 

diterangkan oleh Nuraeni, S.Pd selaku Kepala Sekolah saat 

diwawancara. “ Di MI Babur Royyan kami menggunakan 

Kurikulum dua ribu tiga belas”
9
 

                                                           
9
Wawancara dengan kepala sekolah MI Babur Royyan, Nuraeni, 17 Juli 2018. 
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Usaha peningkatan mutu adalah reaksi terhadap harapan 

masyarakat Desa Brondong tempat di mana MI Babur Royyan 

didirikan. 

Kepala sekolah membuat terobosan baru, menambahkan 

program-program unggulan. Selain untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, hal tersebut dapat meningkatkan minat masyarat 

untuk menyekolahkan anaknya dibandingkan memilih Sekolah 

Dasar (SD).  

Terobosan yang dilakukan oleh kepala Madrasah dapat 

mendongkrak kualitas murid yang dibuktikan dengan banyaknya 

piala yang bertengger di kantor hasil dari kemenangan pada ajang 

perlombaan.  

a. Program Tahfidz Al-Qur’an 

Program Tahfidz Al-Qur’an adalah program unggulan yang 

dimiliki oleh MI Babur Royyan. program ini diprioritaskan 

setelah kurikulum dua ribu tiga belas dan kementrian Agama, 

sasaran akhirnya adalah, setelah lulus murid telah 

menghatamkan A-Qur’an,  

Program tahfidz Al-Qur’an di MI Babur Royyan 

membimbing siswa menghafal  melalui berbagai Metode 

sebagai beriku dasar klasik, yaitu : 

a. Metode Talaqqi. metode talaqqi adalah 

mengaji/menghafal Al-Qur’an berhadapan langsung 

dengan pembimbing.  metode ini dianggap wajib bagi 

siswa sebab melalui cara ini para pembimbing 

mentransformasikan  

b. Metode Tahsin. Adalah cara siswa meluruskan bacaan 

mengacu pada hukum tajwid dimbimbing oleh ustadz, 
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sehingga kualitas bacaan dapat dipertahankan. Metode ini 

lebih utama digunakan para pemula sebelum memasuki 

jenjang hafalan sehingga pada saat siswa menghafal tidak 

lagi bermasalah dengan tajwid, mereka akan lebih fokus 

menghafal Al-Qur’an.   

c. Muroja’ah. Muroja’ah. Maksudnya adalah siswa 

mengulang hafalan yang telah didapat secara terus 

menenerus agar tidak hilang (lupa) hafalannya 

d. Ujian Semester  

Ujian semester tahapan ujian untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya, dalam tahapan semua materi yang 

dipelajari baik dalam pelajaran di madrasah Jika dalam 

tahapan semester ini belum mencapai nilai maksimal, 

para siswa harus mengulang hafalan sebelumnya, serta 

tidak dapat melanjutkan ke tingkatan selanjutnya. 

Sementar itu, pada ujian Tahfidz (Hafalan) Al-Qur’an 

harus sesuai dengan target dari pesantren mecakup 

banyaknya hafalan, kelancaran serta kesesuaian bacaan 

menurut kaidah hukum Tajwid yang benar. 

Setelah melalui program di atas. Kepala Sekolah 

memiliki acuan rencana jangka panjang dan jangka pendek, 

serta rencana partisipan,sebagai berikut:  

1. Rencana Jangka Panjang 

Dalam rencana jangka panjang, siswa diharapkan mampu 

menyelesaikan terget hafalan pada saat lulus. Memiliki 

hafalan Al-Qur’an menjadi syarat mutlak untuk 

mengambil Ijazah. Hal ini akan menjadi nilai tersendiri 
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siswa kelulusan MI Babur Royyan terlebih mereka yang 

dapat menyelesaikan hafalan sampai dengan 30 Juz. 

2. Rencana Jangka Pendek 

Siswa diperkenalkan huruf Hijaiyah serta 

membacanyasesuai dengan target awal. berikutnya 

menyelaraskan bacaan siswa dengan metode tahsin.  

Target selanjutnya yaitu siswa mulai menghafal dimulai 

dari Juz 30 dilanjutkan dengan Juz awal.  

3. Rencana Partisipan  

Rencana partisipan ini adalah, mempersiapkan siswa 

terbaik untuk mengikuti kegiatan perlombaan seperti 

MTQ dan MHQ yang diselenggarakan di berbagai tingkat 

baik kabupaten, propinsi atau nasional pada jenjang 

pelajar maupun umum. 

b. Shalat Dzuhur Berjamaah 

Shalat dzuhur merupakan salah satu shalat wajib yang 

harus dikerajakan oleh setip muslim. Salah satu cara untuk 

membiasakan anak untuk shalat wajib lima waktu yaitu 

dengan cara melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di masjid. 

Dengan melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di masjid 

diharapkan anak-anak menjadi terbiasa untuk melaksanakan 

shalat lima waktu dengan berjamaah. 

Shalat dzuhur dikerjkan setelah anak-anak pulang sekolah, 

dan adapula dikerjakan pada istrahat kedua untuk kelas lima 

dan kelas enam. 

c. Shalat Dhuha 

Shalat dhuha merupakan salah satu dari shalat yang 

disunnahkan, hal ini penting diterapkan sejak dini. Tujuannya 



71 
 

untuk memperkenalkan sholat sunnah sekaligus 

mempraktekkannya. 

Shalat dhuha dikerjakan saat jam pertama istirahat, mereka 

diarahkan ke masjid yang lokasinya kebetulan tepat berada di 

depan sekolah MI Babur Royan 

Shalat dhuha ini diharapkan mampu mendidik murid baik 

moral terlebih mendidik dalam beribadah. 

1. Pendidikan Moral 

       Nilai-nilai yang terkandung pada Shalat Dhuha 

ditujukan dengan adanya perubahan sikap yang lebih 

tawadzu’. Toleransi terhadap sesama serta menjadikan 

Murid berakhlak mulia.  

2. Pendidikan Ibadah  

       Pendidikan ibadah merupakan keharusan bagi setiap 

individu. Para orang tua wajib memperkenalkan rukun 

Islam termasuk Shalat. Jika di lingkungan sekolah itu 

berarti menjadi tanggung jawab guru atau tenaga pendidik 

lain sebagai pengganti dari orang tua di rumah. 

Pendidikan seperti ini akan lebih mengena jika langsung 

dipraktekkan terlebih pada usia anak-anak. Pada praktek 

tersebut guru membimbing secara langsung proses 

dimulai dari thaharah(berwudlu), mengenalkan rukun-

rukun shalat, serta menghafal do’a lainnya hingga praktek 

shalat. 

 

C. Hasil Analisis Data 

       Dari paparan yang dikemukakan di atas, selanjutnya peneliti 

uraikan beberapa temuan sebagai berikut : 
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a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik 

1. Partisipasi masyarakat sekitar MI Babur Royyan Desa 

Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu dalam 

bentuk non fisik yaitu adanya dukungan moral yang cukup 

tinggi, terbukti dengan dukungan kepada MI Babur Royyan 

untuk terus menjalankan roda pendidikan di tengah 

masyarakat. 

2. Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-

anaknya di sekolah MI Babur Royyan 

3. Ikut memantau kelangsungan pendidikan agama serta 

menjaga anak didik yang berada di lingkungan madrasah. 

b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik 

1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik merupakan 

partisipasi yang dapat dirasakan dan dilihat secara kasat mata. 

Hasil partisipasi tersebut dapat dilihat seperti adanya sarana 

dan prasarana yang dapat digunakan oleh anak-anak, seperti 

gedung sekolah serta bentuk fisik lainnya. 

2. Partisipasi masyarakat fisik selanjutnya yaitu dalam bentuk 

tenaga yang dalam hal ini masyarakat kurang andil dalam 

pembangunan sekolah. 

3. Partisipasi masyarakat bentuk fisik lainnya yaitu bersama-

sama saling menjaga fasilitas yang ada pada sekolah, menjaga 

agar tetap aman dari segala bentuk kerusakan dan pencurian 

yang menimbulkan kerugian bersama. 
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D. Kendala Partisipasi yang dihadapi MI Babur Royyan 

Dalam perjalannya, partisipasi masyarakat tidak selalu 

berjalan selaras. Terkadang kendala itu muncul meskipun tidak terlalu 

sering. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut : 

1. Faktor Ekonomi  

       Masyarakat Desa Brondong tergolong berpenghasilan 

menengah ke bawah, pencapaian ekonomi keluarga tak sebanding 

dengan kerja keras yang diusahakan. Hal ini memberikan sinyal 

kuat bahwa MI Babur Royyan harus mandiri dan tidak bergantung 

pada partisipasi masyarakat dalam bentuk dana maupun partisipasi 

fisik lainnya.  

       Masyarakat yang dominan bekerja sebagai nelayan hanya 

mampu untuk memutar roda perekonomian keluarga. 

2. Faktor lingkungan 

       Masyarakat Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten 

Indramayu merupakan kawasan perekonomian menengah ke 

bawah. Hal ini berimbas pada lingkungan yang cenderung 

terbelakang dalam bidang pendidikan Agama. Para orang tua 

mencari nafkah keluar rumah sehingga ritus keagamaan tidak 

terlalu antusias dalam penerimaan. 

E. Solusi Masalah  

Sejauh keterangan yang didapat peneliti dari kasus di atas, 

terdapat beberapa solusi yang dapat dijadikan  

1. MI Babur Royyan harus independen dan mandiri, tidak 

mengharapkan partisipasi masyarakat. 

2. MI Babur Royyan memanfaatkan dana BOS yang didapatkan dari 

pemerintah untuk kelangsungan Pendidikan seperti yang saat ini 

sudah dilaksanakan. Menurut kepala Sekolah, MI Babur Royyan 
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sudah lama mengandalkan Dana BOS dari Pemerintah seperti 

yang dikutip dari Wawancara terhadap Kepala sekolah, “dana 

operasional yang digunakan saat ini mengandalkan dana BOS”
10

.  

3. MI Babur Royyan dapat meningkatkan kerja sama dengan 

pemerintahsetempat. Setidaknya akan mudah mendapatkan 

bantuan Dana Sosial dari pemerintah dalam bentuk lain. 

4. Mengajukan beasiswa kepada instansi perusahaan untuk 

membiayai siswa yang berprestasi 

5. Bekerja sama dengan Sekolah tingkat menengah untuk 

meningkatkan jenjang pendidikan berupa penerimaan siswa baru 

dengan mempermudah syarat agar semua lulusan MI Babur 

Royyan dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. 

                                                           
10

Wawancara dengan kepala sekolah MI Babur Royyan, Nuraeni, 17 Juli 2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisa yang telah peneliti paparkan pada bab-bab 

terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama 

Islam , maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam di desa 

Brondong Indramayu masih sangat rendah, dibuktikan bahwa 

masyarakat taraf bawah masih banyak yang menyekolahkan 

anak-anaknya di desa tetangga. Dan masyarakat taraf atas 

mayoritas mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah 

perkotaan yang jaraknya cukup jauh dengan sekolah yang ada di 

desa Brondong, yaitu MI Babur Royyan. 

2. Usaha Madrasah Ibtidaiyah (MI) Babur Royyan untuk 

meningkatkan daya tarik sekolah kepada masyarakat yaitu dengan 

cara membebaskan biaya sekolah di MI Babur Royyan, 

memberikan seragam sekolah bagi anak-anak yatim dan anak-

anak yang latar belakang ekonomi orang tuanya masih rendah 

B. Saran-saran 

       Kepada semua pihak yang banyak terlibat dalam pelaksanaan 

Pendidikan Islam di lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Babur 

Royyan, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat langsung 

atau pengurus, penulis memberikan masukan atau saran sebagai 

berikut: 



76 
 

1. Kepada Komite lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Babur Royyan harus lebih ditingkatkan lagi rasa pengabdiannya 

terhadap pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan 

dengan cara sering mengadakan pertemuan antara wali murid 

dengan pihak lembaga pendidikan, hal ini untuk memperoleh 

berbagai masukan mengenai perkembangan-perkembangan 

lembaga pendidikan tersebut, menjalin kerja sama dan hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat sekitar serta dengan orang tua 

murid. 

2. Kepada masyarakat 

       Harus lebih ditingkatkan lagi partisipasinya dalam 

Pendidikan Agama Islam, baik baik dalam bidang fisik maupun 

non fisik agar lembaga MI Babur Royyan dapat berkembang 

dengan baik sebagai lembaga pendidikan yang keberadaanya 

sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Brondong dan 

sekitarnya. 

3. Kepada Kepala Madrasah 

       Kepala Madrasah harus lebih meningkatkan kinerjanya 

secara maksimal dan profesional, misalnya mengadakan 

terobosan-terobosan, pemaksimalan guru-guru, TU, dan semua 

yang terlibat dalam sekolah demi maju dan berkembangnya 

lembaga tersebut. 

4. Kepada Guru 

       Kepada guru harus lebih meningkatkan kualitas diri, 

mengembangkan proses pembelajaran, dan melaksanakan 

tugasnya secara baik dan profesional agar mampu mencetak anak-

anak yang unggul, IMTAQ, IPTEK, berprestasi, dan berakhlak 

mulia sesuai dengan visi MI Babur Royyan.  
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Gambar 1. Foto Gedung Sekolah MI Babur Royyan 

 

 

 



Gambar 2. Kantor MI Babur Royyan 

 

 

 



Gambar 3. Kegiatan Setoran Tahfidz

 

 

Gambar 4. Kegiatan KBM berlangsung 

 

 



Gambar 5. Upacara Bendera Merah Putih 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6. Kegiatan Shalat Dzuhur Berjamaah 

 

 

 

 

 



Gambar 7. Bimbingan Mental setelah Shalat Duha 

 

Gambar 8. Masjid Babur Royyan 

 

 



Gambar 9. Kegiatan Ekstra Kulrikuler Pramuka 

 

Gambar 10. Peringatan Hari Kartini 

 



Gambar 11. Ketua Yayasan bersama Dewan Guru 

 

 

Gambar 12. Foto Guru sedang mengikuti Lomba 17 Agustus 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA YAYASAN  

PESANTREN BABUR ROYYAN  

 

Nama :  H. Sufyan Tsaury, M.A 

Jabatan :  Ketua Yayasan Pesantren Babur Royyan 

Hari/Tanggal :  Rabu, 18 Juli 2018 

Tempat :  Kediaman Bpk. H. Sufyan Tsaury, M.A 

Waktu :  07.30 WIB 

 

1. Pada Tahun berapa lembaga MI Babur Royyan didirikan? 

 Jawab: Pada Tahun 2011 

2. Apa yang memotivasi Bapak untuk mendirikan lembaga pendidikan 

MI? 

 Jawab: Atas dorongan dari masyarakat untuk mendirikan SD, tetapi  

Saya memilih untuk mendirikan MI dengan berbagai macam alasan, 

maka masyarakat menyetujuinya.  

3. Mengapa Bapak tidak mendirikan lembaga pendidikan SD? 

 Jawab:  Karena SD pendidikan agamanya tidak sebanyak dan sedalam 

pendidikan agama yang ada di MI 

4. Menurut Bapak diantara desa-desa yang berada di kecamatan pasekan, 

desa manakah yang paling tertinggal? 

 Jawab: Desa Brondong 

5. Apa alasannya? 

 Jawab: Karena di desa Brondong blok sebrang  tidak mempunyai 

sekolah, dan selama belum didirikan MI, anak-anak sekolah 

menumpang di desa lain. 

6. Bagaimana latar belakang masyarakat desa Brondong dan sekitarnya? 

 Jawab:  Mayoritas latar belakang pendidikan rendah, sehingga 

menimbulkan malasnya bekerja bagi pemuda, dan orang tuanya merasa 

cukup dengan bekerja sebagai buruh tani dan nelayan 



7. Apa tanggapan masyarakat saat Bapak mulai membangun lembaga 

pendidikan MI? 

 Jawab: Sebagian besar mendukung dengan doa, dan sebagian kecil 

acuh tak acuh dan menolak 

8. Apa alasan masyarakat menolak? 

 Jawab: Karena mereka merasa cukup dengan sekolah yang ada di desa 

tetangga 

9. Hambatan apa saja yang Bapak rasakan selama proses pembangunan 

MI? 

 Jawab: Munculnya berbagai macam fitnah kepada masyarakat yang 

ikut mendukung berdirinya MI, setelah berdirinya gedung MI 

masayarakat yang berorganisasi di LDII melarang anak-anaknya dan 

saudaranya untuk bersekolah di MI  

10. Lembaga pendidikan apa yang pertama kali Bapak buat? 

 Jawab: Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), yang sekarang menjadi 

MDTA  

11. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh lembaga pendidikan MI untuk 

para siswa? 

 Jawab: Masjid, asrama, lapangan dan sarana olah raga 

12. Apa harapan Bapak sebagai Ketua Yayasan atau pendiri MI Babur 

Royyan ke depan terkait lembaga MI? 

 Jawab: Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi madrasah yang diminati 

oleh masyarakat, karena Madrasah itu hebat dan bermartabat 

 

 

Indramayu,  Rabu 18 Juli 2018 

Ketua Yayasan Pesantren 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH 

IBTIDAIYAH (MI) BABUR ROYYAN 

 

 

Nama :  Nuraeni, S.Pd  

Jabatan : Kepala Sekolah MI Babur Royyan 

Hari/Tanggal :  Selasa, 17 Juli 2018 

Tempat : Kantor MI Babur Royyan 

Waktu : 09.30 WIB 

 

1. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SEKOLAH 

INI? 

 Jawab: Empat Tahun. 

2. Terobosan apa yang Ibu lakukan dalam rangka memajukan sekolah? 

 Jawab: Mengadakan program-progran unggulan  sehingga menjadi 

daya tarik bagi masyarakat. 

3. Kendala apa saja yang dialami selama Ibu menjabat sebagai kepala 

sekolah? 

 Jawab: Masih saja ada sebagian masyarakat yang menyekolahkan 

putra-putrinya di desa lain, padahal di desa sendiri sudah lembaga 

pendidikan yang setara dengan SD, yaitu MI 

4. Kurikulum apa yang Ibu gunakan dalam menjalankan KBM? 

 Jawab: Kurikulum tiga belas (kurtilas). 

5. Apa yang Ibu kembangkan berkaitan dengan kurikulum yang Ibu 

gunakan saat ini? 



 Jawab: Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses KBM 

berlangsung. 

6. Prestasi apa yang telah Ibu raih selama memimpin di sekolah? 

 Jawab: Juara II pidato B.Indonesia putra Tahun 2015, juara harapan I 

MHQ putra Tahun 2017, juara I KSM kelas IV Bidang PAI Tahun 

2015, juara harapan I catur putra Tahun 2017, dan masih banyak lagi 

yang lainnya. 

 

 

7. Seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang 

Ibu pimpin? 

 Jawab: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat besar, 

karena banyak anak yang tadinya belum pandai membaca dan mengaji 

setelah bersekolah di MI kami, banyak anak yang menjadi pandai 

membaca dan mengaji, sehingga menjadi kebanggaan bagi orang 

tuanya. 

8.  Apakah di sekolah ini ada program unggulan? Jika ada, program 

unggulan apa saja yang ada di sekolah ini? 

 Jawab: Ada beberapa program unggulan di MI Babur Royyan, 

diantaranya adalah tahfidz, shalat duha, shalat duhur berjamaah, les 

membaca, dan les mengaji. 

9. Kelebihan apakah yang Ibu tawarkan mengingat ini adalah sekolah 

yang berbasis Islam, sedangkan secara teritorial masyarakat lebih 

tertarik pada sekolah yang berbasis umum? 

 Jawab: Hafal  juz 30. 

10. Kendala apakah yang sering terjadi saat KBM berlangsung? 

 Jawab: Sarana yang masih terbatas. 

11. Berapa dana operasional yang Ibu habiskan selama satu semester? 



 Jawab: Sekitar 45Jt  

12. Dari manakah dana operasional yang Ibu gunakan, mengingat ini 

adalah institusi swasta? 

 Jawab: Dana BOS. 

13. Bagaimana dengan honor para guru setiap bulannya, apakah hanya 

mengandalkan dari dana BOS? 

 Jawab: Dari dana BOS, kekurangannya dari pendiri yayasan 

14. Mampukah sekolah yang Ibu pimpin bersaing dengan sekolah lain, 

serta apa yang menjadi ciri khas dari sekolah ini? 

 Jawab: Mampu, karena di MI lebih banyak pelajaran agamanya 

dibandingkan di SD. 

15. Bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan 

guru, guru dengan murid, guru dengan wali murid, dan guru dengan 

masyarakat sekitar? 

 Jawab: Kepala sekolah, guru, dan siswa merupakan unsur-unsur yang 

terdapat dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Apabila 

kepala sekolah dan guru memiliki kualitas yang baik, maka hal itu 

akan berpengaruh pada siswa, terutama pada peningkatan motivasi 

belajar siswa sehingga akan berakibat pada baiknya mutu pendidikan 

dan kepercayaan wali murid terhadap pembelajaran di sekolah. 

16. Selama ini kendala apa saja yang dialami oleh para guru? 

 Jawab: Kendala yang dialami oleh para guru adalah mencari murid, 

tidak sedikit orang tua yang mau menitipkan putra/putrinya di sekolah 

kami lantaran tidak mendapatkan uang SBM, dan alasan lainnya. 

17. Menurut pandangan Ibu, bagaimana partisipasi masyarakat desa 

Brondong dalam Pendidikan Agama Islam? 



 Jawab: Sebagian masyarakat percaya dengan menyekolahkan putra-

putrinya di MI Babur Royyan karena Pendidikan Agama Islam di MI 

lebih banyak. 

 

 

 

Indramayu, 17 Juli 2018 

Kepala Sekolah MI Babur 
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HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA 

BRONDONG  

 



 

Nama    : Tarjo 

Jabatan   : Wiraswasta 

Hari/Tanggal  : Selasa, 17 Juli 2018 

Tempat   : Kediaman Bpk. Tarjo 

Waktu   : 11.00 WIB 

 

 

1. Apa pandangan Bapak mengenai Pendidikan Agama Islam? 

Jawab: Penting, karena untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat  

2. Apa yang Bapak ketahui tentang MI? 

Jawab: Setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), tetapi di MI Pendidikan 

Agama Islam lebih banyak 

3. Bagaimana pendapat Bapak ketika di desa ini dibangun lembaga MI? 

Jawab: Senang, karena di desa Brondong ini baru ada lembaga 

pendidikan yang berbasis Islam. Sebelumnya hanya ada lembaga 

pendidikan SD, itupun di desa Brondong sebrang. Bahkan untuk 

lembaga pendidikan SMP dan SMA pun di desa Brondong ini belum 

ada. 

4. Apakah masyarakat mendukung? 

Jawab: Mendukung, tapi belum seluruhnya 

5. Dengan cara apa masyarakat mendukung/berpartisipasi? 

Jawab: Ada yang mendukung berupa dana, dan ada juga dengan cara 

menyekolahkan anaknya di MI Babur Royyan 

 

 



6. Apakah Bapak termasuk orang yang mendukung penuh adanya MI di 

desa ini? 

Jawab: Jelas sangat mendukung sekali, karena Saya tinggal di 

lingkungan MI, maka Saya menyekolahkan anak Saya di sekolah itu, 

7. Apa harapan Bapak ke dapan terkait lembaga pendidikan MI? 

Jawab: Harapan Saya semoga ke depan MI lebih maju dan berkualitas. 

Harusnya sekolah MI ini tidak boleh putus, harus tetap ada di tengah-

tengah masyarakat 

   

 

 

 

Indramayu, 17 Juli 2018 

 

Masyarakat desa Brondong  
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HASIL WAWANCARA DENGAN WALI MURID MI BABUR 

ROYYAN  

DESA BRONDONG  

 

 

Nama    : Darkum 

Jabatan   : Wali Murid MI Babur Royyan 

Hari/Tanggal  : Selasa, 17 Juli 2018 

Tempat   : Kediaman Bpk. Darkum 

Waktu   : 16.50 WIB 

 

1. Apa yang membuat Anda tertarik menitipkan anaknya ke sekolah ini? 

Jawab: Tertarik dengan visi dan misinya 

2. Sejauh mana kepercayaan Anda pada sekolah yang Anda maksud? 

Jawab: Percaya sepenuhnya, karena sejauh yang Saya lihat guru-guru di 

MI Babur Royyan berpotensi dan baik dalam mendidik murid-muridnya. 



Buktinya lulusan dari MI Babur Royyan bisa diterima di SMP favorit di 

Indramayu 

3. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan anak Anda ke 

sekolah? 

Jawab: Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran  

4. Adakah biaya yang dikanakan saat mendaftar? Jika iya berapa biaya yang 

Anda keluarkan? 

Jawab:  Tidak ada, malah setiap murid yang daftar di situ mendapatkan 

seragam gratis 

5. Bagimana dengan biaya SPP perbulannya? 

Jawab: Gratis 

 

6. Sejauh yang Bapak lihat, adakah kesulitan yang dialami oleh putra/putri 

Bapak dalam menangkap materi atau pelajaran di sekolah? 

Jawab: Alhamdulillah tidak ada, karena cara guru menerangkan cukup 

bisa ditangkap oleh anak Saya 

7. Dalam keseharian, adakah perubahan yang dialami putra/putri Anda 

selama belajar di sekolah ini? 

Jawab: Tentu ada, antara lain akhlaknya terhadap orang tua, menyayangi 

adiknya dll,  dan terbiasa untuk melakukan shalat  

8. Apa yang Anda harapkan dari sekolah ini? 

Jawab: Semoga lebih maju lagi dan mampu meluluskan murid-murid 

yang cerdas dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi misi MI  

 

 

 

 

 



Indramayu, Selasa 17 Juli 2018 

 

Wali Murid MI Babur Royyan 
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