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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat 

Islam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam lima ayat yang pertama kali 

diturunkan, di situ tertera adanya perintah untuk “membaca”. Dan 

diterangkan didalam Al-Quran surat Al-Alaq (1-5) : 

                                    

                                

Artinya: 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya. (Q.S., Al-Alaq [87]: 1-5) 

 “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-Alaq: 1-5). 
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Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita sebagai makhluk 

Allah SWT yang diciptakan di dunia ini hanya untuk mengabdi kepadanya 

dan tugas kita di dunia ini sebagai perantara dari Allah SWT kepada umat 

manusia di muka bumi ini, yaitu mengajarkan ajaran-ajaran islam kepada 

orang-orang yang belum mengetauhi ajaran-ajaran islam tentunya. 

Begitu juga berlaku di Yayasan Al-Istiqomah di jalan Ili 01 

Jatirangga Jatisampurna Bekasi. di lingkungan ini belum sepenuhnya 

mengenal tentang ajaran-ajaran Pendidikan Agama Islam, di lingkungan 

ini masih sangat awam tentang Pendidikan Agama Islam dari adanya 

masjid yang sangat jauh dari lingkungan ini, lembaga-lembaga Pendidikan 

Agama Islam dan suara-suara adzan yang sangat jarang sekali terdengar 

dilingkungan ini, dan masih banyak sekali masyarakat yang belum paham 

dengan membaca tulis ayat Al-Quran. 

Pendidikan adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, 

pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua peserta didik secara 

formal, in formal maupun non formal. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional 

pada ketentuan umum, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan khususnya lembaga-lembaga Pendidikan Agama Islam, 

mempunyai peranan yang sangat dominan dalam membangunan di bidang 

pendidikan. Salah satu peranan yayasan atau sekolah adalah meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Dengan adanya lembaga pendidikan diharapkan 

siswa dapat mengembangkan keterampilannya untuk mencari informasi 

bagi keperluan mereka secara mandiri.  

Pada tahun 2011 berdirilah Yayasan Al-Istiqomah di lingkungan 

Jatirangga Jatisampurna, pada awal berdirinya banyak sekali dari 

masyarakat yang mendukung dari segi Pendidikan Agama Islam nya dan 

ada juga sebagian masyarakat yang belum mendukung dengan adanya 

kegiatan pendidikan agama islam yang dibuat oleh Yayasan Al-Istiqomah, 

tetapi tidak berhenti disitu saja Yayasan Al-Istiqomah terus beristiqomah 

dalam mengayomi, mengajak dan membimbing kepada masyarakat yang 

belum mau mendukung dengan adanya Yayasan Al-Istiqomah. 

Dengan berdirinya yayasan yang berbasis Pendidikan Agama Islam 

ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang islami, karena kita ketahui 

bahwasanya Pendidikan Agama Islam lebih dibutuhkan pada zaman ini, 

                                                           
1
 Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sisdiknas, Bab I, Pasal 1, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), hlm. 46   
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banyak sekali anak-anak pada zaman ini yang akhlak nya kurang baik 

karna disebabkan oleh lingkungan yang kurang baik.  

Selama tujuh tahun berdirinya Yayasan Al-Istiqomah ini banyak 

sekali perubahan-perubahan yang didapat oleh sebagian masyarakat dari 

segi pendidikan agam Islam, dan masih ada sebagian masyarakat yang 

belum mau mengerti secara mendalam tentang ajaran Pendidikan Agama 

Islam, peran Yayasan Al-Istiqomah untuk terus mengajak, membimbing 

para masyarakat yang belum mau untuk mengikuti berbagai macam 

aktivitas yang telah dilakukan Yayasan Al-Istiqomah. 

Apa lagi yayasan yang baru berdiri dilingkungan yang belum 

pernah ada nya pendidikan Islam sebelumnya. ini merupakan hal baru bagi 

masyarakat dan menjadi tantangan kita sebagai pendidik, di mana kita bisa 

membuat lingkungan Islami dan bisa membuat lingkungan sebelumnya 

menjadi lingkungan yang baik.  

Dan selama berdirinya Yayasan Al-Istiqomah selama tujuh tahun 

hingga saat ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang diterima oleh 

masyarakat, tetapi masih ada sebagian yang belum mau mengikuti segala 

macam bentuk aktivitas Pendidikan Agama Islam yang telah disediakan, 

padahal Yayasan Al-Istiqomah memberikan segala bentuk aktivitas 

pendidikan agama Islam secara gratis dan ini yang menjadi kegelisahan 

saya mengapa saya mau meneliti ini sabagai penelitian skripsi saya. 
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Disini saya melihat ada hal yang menarik pada Yayasan Al 

Istiqomah ini. dengan adanya yayasan ini dibangun pasti banyak pro dan 

kontra dri masyarakat sekitar yang muncul sehingga menjadi topik yang 

sangat menarik untuk saya teliti dan bagaimana sampai saat ini yayasan itu 

masih berdiri makin berkembang atau mungkin bagaimana selanjutnya.  

Maka dari itu semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi saya dan 

orang lain dan bisa membuat orang lain termotivasi dengan membuat lebih 

banyak lagi lingkungan yang berbasi islami dan bisa merubah akhlak 

anak-anak pada zaman ini menjadi lebih  baik lagi. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam dan mengadakan penelitian dengan judul “PERAN 

YAYASAN AL-ISTIQOMAH DALAM MEMBANGUN AKTIVITAS 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT DI 

JATIRANGGA JATISAMPURNA BEKASI”. 
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B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada “Peran Yayasan Al-Istiqomah 

dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengandung Ilmu 

pendidikan Agama Islam di Jatirangga Jatisampurna Bekasi”. 

2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :  

1. Aktivitas-aktivitas apa yang diterapkan oleh Yayasan Al-Istiqomah 

pada masyarakat Jatirangga Jatisampurna  Bekasi ? 

2. Bagaimana dampak Yayasan AI-stiqomah pada masyarakat Jatirangga 

Jatisampurna  Bekasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetauhi bentuk-bentuk aktivitas Yayasan Al-Istiqomah 

dalam membangun Pendidikan Agama Islam pada masyarakat 

Jatirangga Jatisampurna Bekasi 
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2. Untuk mengetahui peran Yayasan Al Istiqomah dalam membangun 

akativitas Pendidikan Agama Islam pada masyarakat Jatirangga 

Jatisampurna Bekasi 

D. Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis merupakan bentuk pengalaman yang sangat berharga guna 

menambah wawasan dalam bidang pendidikan islam 

2. Bagi yayasan, khususnya pemilik yayasan Al-Istiqomah agar menjadi 

laporan dan bisa mengembangkan yayasan lebih dari ini dan bisa 

menciptakan hal hal yang baru 

3. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan bahwasannya lingkungan 

yang baik akan menjadi timbal balik bagi mereka dan anak anak mereka 

yang akan datang 

4. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di Fakultas Tarbiyah umumnya, dan jurusan 

Pendidikan Agama Islam khususnya.  
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E. Sistematika Pembahasan  

Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang utuh apabila 

terdapat sistematika pembahasan yang baik, untuk memberikan gambaran 

pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan penelitian 

ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Terdapat bagian formalitas yang meliputi halaman judul, halaman 

surat pernyataan, halaman surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, 

halaman mutu, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengatar, 

halaman daftar, daftar gambar, serta daftar  lampiran. 

BAB I : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

BAB II : Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang meliputi 

landasan teori serta kajian penelitian yang relevan 

BAB III : Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang 

terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek 

penelitian, dan dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data dan teknis pengecekan keabsahan data. 

BAB IV : Pada bab ini membahas hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu : “Peran Yayasan Al-Istiqomah Dalam Membangun  
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Aktivitas Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Di Jatirangga 

Jatisampurna Bekasi”. 

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang 

meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Kemudian 

terdapat daftar pustaka sebagai refrensi pada penelitian ini dan juga 

terdapat lampiran-lampiran yang berisi dokumen-dokumen penting. 

 


