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Guru pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya melakukan kegiatan 

pendidikan Islam yaitu sebagai upaya normatif untuk membantu seseorang atau 

sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan pandangan hidup islami 

(bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupan sesuai 

dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup Islami, yang dimanifestasikan 

dalam ketrampilan hidup sehari-hari. Budaya religius sekolah adalah nilai-nilai 

Islam yang dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntut 

kebijakan sekolah setelah semua unsur dan komponen sekolah termasuk stak 

holder pendidikan. Kebudayaan sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, 

kepercayaan dan norma-norma yang dapat diterima bersama. Serta dilakukan 

dengan penuh kesadaran sebagai perilaku Islami yang dibentuk oleh lingkungan 

yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil 

sekolah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) Bagaimana strategi Guru PAI 

dalam membangun budaya religius di SMA Negeri 1 Ponorogo, (2) Bagaimana 

kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun dalam analisis data, penulis menggunakan interaksi interaktif yang 

meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Di 

hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Strategi yang dilakukan Guru PAI dalam 

membangun budaya religius di SMA Negeri 1 Ponorogo adalah: a) Mewujudkan 

Budaya Religius di Sekolah, melalui: Internalisasi Nilai, Keteladanan, Pembiasan 

dan Pembudayaan. b) Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah , dan c) 

Pengembangan Kegiatan Ekstrakulikuler di Sekolah. (2) kontribusi budaya 

religius terhadap perilaku siswa, diantaranya lebih berhati-hati dalam bertindak, 

tumbuh rasa tanggung jawab, disiplin, mawasdiri, rendah hati dan saling 

menghargai, mempunyai misi kedepan serta berguna bagi orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akal dan nurani seseorang dapat dilihat dari perilaku yang biasa 

ditampakkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1
 Perilaku dan ibadah 

merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika 

diibaratkan, ibadah dan perilaku laksana pohon dengan buahnya. Kualitas 

perilaku merupakan cerminan dari kualitas ibadah seseorang. Setiap orang 

pastilah memiliki perilaku dan setiap perilaku yang mulia merupakan buah 

dari ketaatan kepada Allah Swt.
2
 

Sedangkan di era globalisasi sekarang ini, tak jarang ditemukan 

perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan generasi muda. Diantaranya 

adalah pergaulan bebas, berpakaian minim dan kurangnya perhatian terhadap 

ritual ibadah. Fenomena ini tidak lepas dari adanya pemahaman yang kurang 

benar tentang agama dan keberagamaan (religiusitas). Agama sering kali 

dimaknai secara dangkal, dan cenderung tekstual. Nilai-nilai agama hanya 

dihafal sehingga berhenti pada wilayah kognisi, tidak sampai mententuh aspek 

afeksi dan psikomotorik.
3
 

Salah satu indikator utama dari kekurangberhasilan pendidikan agama 

di sekolah secara khusus dan di masyarakat secara umum adalah masih 

                                                           
1
M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda  

(Bandung: Marja, 2012), 21.  
2
Ibid., 22.  

3
Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah ( Malang: UIN Press, 2009), 

66. 



3 
 

 

lebarnya jurang pemisah antara pemahaman agama masyarakat, dalam hal ini 

pelajar dengan perilaku religius yang diharapkan.  

Berbagai hasil penelitian tentang problematika PAI di sekolah selama 

ini ditemukan salah satu faktornya adalah karena pelaksanaan agama 

cenderung lebih banyak digarap dari sisi-sisi pengajaran. Guru-guru PAI 

seringkali hanya diajak membicarakan persoalan proses belajar mengajar, 

sehingga tenggelam dalam persoalan teknis-mekanis semata. Sementara itu 

persoalan yang lebih mendasar, yaitu yang berhubungan dengan aspek 

pedagogisnya kurang banyak disentuh. Padahal fungsi pendidikan agama di 

sekolah adalah memberikan landasan yang mampu menggugah kesadaran dan 

mendorong peserta didik melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan 

pribadi beragama yang kuat.
4
  

Oleh karena itu, pembudayaan karakter pesera didik yang beriman dan 

bertaqwa perlu dilakukan, dan terwujudnya karakter peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan 

yang sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses 

pendidikan. Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik sekolah, kampus 

maupun lembaga lain berperan penting dalam membangun keimanan dan 

ketaqwaan dikalangan civitas akademika dan para karyawannya. Karena itu, 

lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 

pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa bagi para peserta didik, terlebih 

bagi keimanan dan ketaqwaan peserta didik merupakan core value dari fungsi 

                                                           
4
 Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 93. 



4 
 

 

dan tujuan pendidikan nasional serta visi Kemendiknas 2025 dalam Rencana 

Strategis Kementrian Pendidikan Nasional 2010-2014.
5
 

Membangun suasana religius di sekolah sangat penting dan perlu 

diaplikasikan kepada seluruh aspek sekolah agar nantinya terbiasa berbuat hal-

hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan pemahaman Islam yang 

dipahami anak, selanjutnya anak akan mulai terbiasa berperilaku sesuai 

dengan ajaran agama Islam ketika berada di masyarakat. Pada akhirnya anak 

akan mampu bersosialisasi dan diterima bahkan mempunyai peran di 

masyarakat.  

Seperti dari hasil observasi pada bulan September-Oktober di SMA 

Negeri 1 Ponorogo. Sekolah ini sepertinya telah berhasil dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan melaksanakan tanggung jawabnya 

untuk melakukan pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa. Bagaiaman 

tidak,  dari pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan berbagai hal yang 

sangat mengesankan yang dilakukan oleh para peserta didik. Tidak disangka, 

meski sekolah ini adalah sekolah umum tetapi suasana religius sangat terasa di 

sana. Ketika bel istirahat pertama berbunyi, tanpa dikoordinasi banyak siswa 

yang pergi ke masjid umtuk melaksanakan shalar dhuha, pada jam istirahat 

kedua pun shalat dhuhur dilakukan dengan berjama’ah. Dan juga ditemukan 

ketika peserta didik bertemu guru di luar kelas, mereka tidak segan untuk 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru, menyapa ketika 

                                                           
5
 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasais Iman dan Taqwa  (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 16. 
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berpapasan, dan juga dri setiap kelas terlihat kerukunan dan kekompakan. 

Selain itu mayoritas siswinya juga menggunakan seragam berjilbab.  

Hasil observasi di atas diperkuat dengan  wawancara dengan salah satu 

guru PAI di SMA Negeri 1 Ponorogo yaitu Bapak Suyoto, beliau mengatakan 

bahwa penciptaan budaya religius di sekolah itu memang penting karena demi 

keseimbangan pengetahuan siswa antara umum dengan agama. Siswa 

diharapkan tidak hanya intelektual dalam pengetahuan umum tetapi juga 

mempunyai akhlak yang Islami. Di SMA Negeri 1 Ponorogo ini memang 

dirasa suasana atau budaya religius mulai tertanam walaupun belum 

maksimal.  

Diantara kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo sebagai upaya 

untuk membangun budaya religius diantaranya ada kegiatan Rohis, jama’ah 

shalat dhuhur dan shalat jum’at secara bergiliran, hafalan atau membaca ayat-

ayat pilihan sebelum pelajaran PAI dimulai, kultum setiap jum’at pagi yang 

disampaikan oleh guru PAI tetapi mulai tahun ajaran depan InsyaAllah akan 

diprogram bukan dari pihak guru lagi tetapi siswa yang menyampailakan 

kultum. Di SMA Negeri 1 Ponorogo juga didukung oleh beberapa sarana 

prasarana yang disediakan oleh sekolah diantaranya masjid lengkap dengan 

kamar mandi dan tempat wudhu serta tersedia alat shalat seperti sarung, 

sajadah dan mukena. Serta tidak ada paksaan untuk siswa yang akan 

melalukan sahalat dhuha ketika jam istirahat dan siswi yang mayoritas 

berjilbab itu karena kemauan dan kesadaran dari diri mereka masing-masing. 
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Tidak hanya itu, setiap ujian semester siswa diberi angket untuk mengetahui 

seberapa jauh para siswa ini melakukan ibadah. 

 Selain itu hasil wawancara dengan guru PAI lainnya yaitu Bapak 

Asroji, beliau mengatakan bahwa kegiatan lain untuk membangun budaya 

religius salah satunya adalah kegiatan istighosah setiap sabtu malam untuk 

siswa kelas XII. Kegiatan ini dilaksanakan agar memperkuat mental siswa 

kelas XII dalam menghadapi ujian akhir. 

Dari hasil temuan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

upaya apa yang dilakukan sekolah untuk membangun budaya religius tersebut. 

Maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“UPAYA GURU PAI DALAM MEMBANGUN BUDAYA RELIGIUS 

DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERILAKU SISWA (Studi Kasus 

di SMA Negeri 1 Ponorogo).” 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat keterbatasan penulis, baik waktu, tenaga dan biaya, maka 

penulis memfokuskan penelitian ini pada upaya guru PAI dalam membangun 

budaya religius dan kontribusinya terhadap perilaku siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru PAI dalam membangun budaya religius di SMA 

Negeri 1 Ponorogo? 

2. Bagaimana kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa di SMA 

Negeri 1 Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menjelaskan strategi guru PAI dalam membangun budaya religius 

di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa di 

SMA Negeri 1 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini akan menambah wawasan penulis sebagai calon guru 

PAI tentang membangun budaya religius di sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru PAI, penelitian ini dapat dijadikan bahan evalusi untuk 

meningkatkan strategi guru PAI dalam membangun budaya religius. 

b. Bagi wali murid dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi sekaligus pegangan untuk mendapatkan informasi tentang 

kelebihan sekolah sehingga dapat memilih lembaga mana yang unggul. 

c. Bagi peneliti, sebagai calon guru PAI penelitian ini dapat menjadi 

bahan untuk menerapkan budaya religius di lembaga. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Tailor mendefinisikan 

bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan 
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data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat 

diamati.
 6

 Pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik, 

diantaranya yaitu: Penelitian menggunakan latar alami (natural setting), 

manusia sebagai alat (instrument), penelitian kualitatif menggunakan 

metode kualitatif, analisis data secara induktif (analisis data kualitatif 

bersamaan dengan proses pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif 

(gambar yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku), 

mementingkan segi proses daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, 

makna merupakan perhatian utama dalam penelitian.
7
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu organisasai, lembaga atau suatu gejala tertentu. 

Ditinjau dari wilayahnya studi kasus hanya meliputi daerah/subjek yang 

sangat sempit, tetapi dilihat dari sifat penelitian, studi kasus lebih 

mendalam.
8
 Dalam penelitian ini, kasus kasus yang ingin penulis teliti 

adalah tentang strategi guru PAI dalam membangun budaya religius 

sekolah dan kontribusinya terhadap perilaku siswa (studi kasus di SMA 

Negeri 1 Ponorogo).  

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang strategi yang 

                                                           
6
 Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2000), 

3. 
7
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 38. 

8
 Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), 38. 
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dilakukan guru PAI  dalam membangun budaya religius, dan 

kontribusinya terhadap perilaku siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
9
 

Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-

hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat 

dipahaminya. Kehadiran peneliti di sini merupakan perencanaan, 

pelaksanaan, pengumpulan data, analisis penafsir data dan pada akhirnya 

ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Ponorogo. Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di lembaga ini karena meskipun lembaga ini 

merupakan sekolah umum, namun budaya religius sangat terasa disana. 

Dalam memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal baru 

atau kegiatan-kegiatan yang berbau religius serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

4. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan dokumen-dokumen, foto-foto, 

                                                           
9
 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 168. 
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benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer (primer 

dan sekunder). Selebihnya data tambahan seperti data dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu, pada bagian jenis ini datanya dibagi dalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto.
10

 

a. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini data utamanaya 

diperoleh dari hasil wawancara dengan guru PAI dan guru lainnya, 

serta beberapa siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo. Sedangkan data yang 

diperoleh adalah strategi guru PAI dalam membangun  budaya religius, 

dan kontribusinya terhadap perilaku siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo.  

b. Sumber Tertulis 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini, diantaranya: 

1) Sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Ponorogo 

2) Identitas SMA Negeri 1 Ponorogo 

3) Letak geografis SMA Negeri 1 Ponorogo 

4) Visi, misi dan tujuan SMA Negeri 1 Ponorogo 

5) Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Ponorogo 

                                                           
10

Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  157. 
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6) Kondisi Pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negwri 1 

Ponorogo 

7) Kondisi siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

8) Fasilitas atau sarana prasarana SMA Negeri 1 Ponorogo. 

c. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara secara mendalam dan diobservasi pada latar 

dimana fenomena tersebut berlangsung, dan disamping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh pihak pewawancara (interview) dan 

terwawancara (intervewee).
11

 

Teknik wawancara ada bermacam-macam jenisnya. 

Diantaranya adalah (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara 

                                                           
11

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 3. 
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tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat secara lisan 

dan (4) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
12

  

Sedangkan dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

dilakukan adalah (1) wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan 

fokus penelitiannya, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-

data bisa terkumpul semaksimal mungkin; (2) wawancara terbuka, 

artinya bahwa dalam penelitian ini para subjeknya mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud 

wawancara itu; (3) wawancara terstruktur, artinya bahwa dalam 

penelitian ini, penelitia atau pewawancara menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Dalam penelitian ini, orang- orang yang dijadikan informan 

adalah  (1) Guru PAI SMA Negeri 1 Ponorogo, yaitu Bapak Asroji, 

Bapak Suyoto dan  Bapak Kasmu’i, untuk mengetahui bagaimana 

strategi guru PAI dalam membangun budaya religius sekolah. (2) 

Siswa siswi SMA Negeri 1 Ponorogo, untuk mengetahui bagaimana 

kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa. (3) Ibu Eli 

Nikmatul Mahiroh, yaitu sebagai salah satu guru Bahasa Arab di SMA 

Negeri 1 Ponorogo, untuk memperkuat apakah budaya religius yang 

dibangun oleh guru PAI benar-benar memiliki kontribusi terhadap 

perilaku siswa. Hasil wawancara dari masing-masing informan 

                                                           
12

 Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif , 135. 
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tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip wawancara. 

Kemudian tulisan lengkap dari wawancara ini dinamakan transkip 

wawancara. 

b. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan instrumen 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

yakni dengan menggunakan mata tanpa menggunakan alat standar lain 

untuk keperluan tertentu.
13

 

Dalam penelitian ini, kegiatan yang akan diamati adalah 

kegiatan religius siswa, diantaranya siwa melakukan absen vinjer 

sebelum melaksanakan shalat dhuhur dan shalat dhuha, siswa yang 

sedang melaksanakan shalat dhuha di jam istirahat pertama. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data 

di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membuat catatan, setelah 

pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah  menyusun catatan 

lapangan.
14

 Format rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan 

lapangan dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil 

observasi. 

                                                           
13

 Moh Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia, 1998), 212. 
14

 Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, 153. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat 

dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan 

interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman 

peristiwa tersebut.
15

 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis maupun gambar.
16

 Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Dengan metode ini, penulis ingin memperoleh data tentang 

Buku Penghubung Kegiatan Keagamaan dan Budi Pekerti Siswa, yang 

mana buku ini digunakan sebagai sarana memantau perilaku siswa 

setelah kembali ke rumah masing-masing. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahamai dan hasil temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
17

 

                                                           
15

  Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif,  130. 
16

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 221. 
17

 Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya , 161. 
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Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif dan conclusion.
18

 Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dapat 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
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mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dalam membuat 

kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain. 

b. Mereduksi data konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

c. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network dan chart. Bila pola-pola yang diperoleh telah didukukung 

oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didispalykan pada  laporan akhir  

penelitian. 

d. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

data verifikasi.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (kredibilitas data).
19

 

Derajat kepercayaan keapsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan, yang dimaksud adalah 
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menemukan  ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan 

persoalan dan isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan peneliti dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara kesinambungan 

terhadap budaya religius atau kegiatan kegiatan yang mengandung 

nilai religius yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

b. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal salah satu atau semua faktor yang ditelaah 

sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

data atau sebgai pembanding terhadap data itu. Ada empat triangulasi 

sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penyusunan sumber, 

metode, penyidik, dan teori.
20

 

Dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai peneliti dengan cara: 

a. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan secara pribadi 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Selanjutnya metode triangulasi dengan melalui 2 strategi, yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

tehnik pengumpulan data. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan bersumber dari data yang sama. 

Teknik ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemelencengan dalam pengumpulan data. 

8. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut 

persoalan etika peneliti. Tahap pra lapangan ini dilakukan pada bulan 

Maret 2016. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. Tahap pekerjaan lapangan ini dilakukan pada 

bulan Maret-April 2016. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis sesuadah pengumpulan 

data. Tahap analisis data ini dilakukan pada bulan Mei 2016. 

d. Tahap penulisan laporan penelitian. Tahap ini dilakukan pada bulan 

Mei 2016. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembhasan dimaksudkan untuk memudahkan dan 

memberikan gambaran kepada para pembaca terhadap maksud yang 

terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai 

berikut: 

Baba I, Merupakan bab pendahualuan yang berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi yang 

meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II, Landasan teori tentang upaya Guru PAI dalam membangun 

budaya religius sekolah dan kontribusinya terhadap perilaku siswa yang 

fungsinya sebagai kerangka teori yang akan digunakan sebagai acuan untuk 

membahas konsep yang sesuai hasil data yang diperoleh di lapangan. 
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Bab III, pertama berisi tentang hasil penelitian yang merupakan 

penyajian data umum yang berisi paparan sejarah berdirinya sekolah, letak 

geografis, visi misi sekolah, profil singkat sekolah, struktur organisasi, letak 

geografis sekolah, ekstrakulikuler sekolah dan sarana prasarana sekolah. 

Kedua berisi tentang hasil penelitian yang merupakan penyajian data khusus 

yang berisi paparan tentang upaya Guru PAI dalam membangun budaya 

religius sekolah yang meliputi strategi yang dilakukan Guru PAI dalam 

membangun budaya religius sekolah dan kontribusinya terhadap perilaku 

siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

Bab IV, berisi analisis tentang upaya Guru PAI dalam membangun 

budaya religius yang meliputi strategi Guru PAI dalam membangun budaya 

religius sekolah dan kontribusinya terhadap perilaku siswa di SMA Negeri 1 

Ponorogo. 

Bab V, penutup merupan bagian akhir penulisan skripsi yang terdiri 

dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Profil Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru merupakan unsur yang sangat dominan dan dinilai sangat 

penting dalam jalur pendidikan sekolah (formal) pada umumnya, 

karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi 

tokoh identifikasi diri. Demikian pula dalam proses pembelajaran, guru 

harus memiliki kemampuan tersendiri guna mencapai harapan yang 

dicita-citakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk 

memiliki kemampuan tersebut guru perlu membina diri secara optimal 

sebagai karakteristik pekerjaan profesional.
21

 

Secara definitif operasional, terdapat berbagai macam 

pandangan definisi guru, yaitu:  

1) Menurut pandangan tradisional, guru adalah seseorang yang berdiri 

di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.  

2) Menurut seorang ahli pendidikan, guru adalah seseorang yang 

menyebabkan orang lain mengetahui atau mampu melaksanakan 
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sesuatu atau memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada 

orang lain.
22

  

Menurut Ahmadi, dalam bukunya Ilmu Pendidikan memberi 

makna pendidik (guru) adalah “orang yang memberi atau 

melaksanakan tugas mendidik, yaitu secara sadar bertanggung jawab 

dalam membimbing anak untuk mencapai kedewasaannya”.23
 

Menurut Ahmad Tafsir yang dimaksud oleh guru adalah 

“pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid dan biasanya guru 

adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah”.24
 

b. Kompetensi dan Karakteristik Guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh guru sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai 

dengan profesi yang dimilikinya. Lebih lanjut dalam menjalankan 

kewenangan profesionalnya guru dituntut untuk memiliki 

keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis yang meliputi 

kemampuan kognitif (ranah cipta), kemampuan afektif (ranah rasa), 

dan kemampuan psikomotor (ranah karsa).
25

 

Pekerjaan jabatan guru agama adalah luas yaitu untuk membina 

seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari murid 

sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa perkembangan sikap 
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dan kepribadian tidak terbatas pelaksanaan melalui pembinaan di 

dalam kelas saja. Dengan kata lain tugas atau fungsi guru dalam 

membina murid tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. 

Fungsi sentral guru adalah mendidik (fungsi educational). Fungsi 

sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan 

belajar mengajar (fungsi intruksional), dan kegiatan bimbingan, 

bahkan dalam setiap tingkah lakunya berhadapan dengan murid 

(interaksi edukatif).  

Mengingat lingkup pekerjaan guru seperti yang dilukiskan di 

atas maka fungsi atau tugas guru itu meliputi: 1) tugas pengajaran atau 

guru sebagai pengajar, 2) tugas bimbingan dan 3) tugas administrasi 

atau guru sebagai pemimpin (manager kelas).  

Ketiga tugas itu dilaksanakan sejalan secara seimbang dan 

serasi, tidak boleh ada satupun yang terabaikan, karena fungsional dan 

saling berkaitan dalam menuju keberhasilan pendidikan sebagai suatu 

keseluruhan yang tidak terpisahkan.
26

 

Dalam pola pemahaman sistem tenaga kependidikan di 

Indonesia, terdapat tiga dimensi umum kompetensi yang saling 

menunjang membentuk kompetensi profesional tenaga kependidikan 

yaitu:  
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1) Kompetensi Personal  

Kompetensi personal, yakni ciri hakiki dari kepribadian 

GPAI untuk menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaanya 

guna mencapai tujuan pendidikan agama yang ditetapkan. 

2) Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial, yakni perilaku GPAI yang berkeinginan 

dan bersedia memberikan layanan kepada masyarakat melalui 

karya profesionalnya untuk mencapai tujuan pendidikan agama.  

3) Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional, yakni menyangkut kemampuan 

dan kesediaan serta tekad GPAI untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan agama yang telah dirancang melaui proses dan produk 

kerja yang bermutu.
27

 

Sedangakan menurut Hadari Nawawi bahwa seseorang dapat 

dikatakan sebagai pendidik yang sebenarnya jika di dalam dirinya 

terkandung beberapa aspek yang di identifikasi sebagai kompetensi 

yang meliputi:  

1) Berwibawa merupakan sikap dan penampilan yang dapat 

menimbulkan rasa segan dan hormat, sehingga peserta didik 

merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan, yang bukan 

berdasarkan tekanan, ancaman ataupun sanksi melainkan atas 

kesadarannya sendiri. 
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2) Memiliki sikap tulus ikhlas dan pengabdian sikap tulus ikhlas 

tampil dari hati yang rela berkorban untuk anak didik, yang 

diwarnai dengan kejujuran, keterbukaan dan kesabaran.  

3) Keteladanan  

Keteladanan guru memegang peranan penting dalam proses 

pendidikan, karena guru adalah orang pertama setelah orang tua 

yang mempengaruhi pembinaan kepribadian seseorang. Karena itu 

seorang guru yang baik senantiasa akan memberikan yang baik 

pula kepada anak didiknya.
28

 

Selain memilki kompetensi, Mahmud Junus sebagaimana yang 

dikutip oleh Ahmad Tafsir mengungkapkan sifat-sifat guru pendidikan 

agama Islam yang baik yaitu: 

1) Kasih sayang kepada murid  

2)  Senang memberikan nasihat  

3)  Senang memberikan peringatan  

4)  Senang melarang murid melakukan hal yang tidak baik  

5) Bijak dalam memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan 

lingkungan murid  

6) Hormat kepada pelajaran lain yang bukan menjadi pegangannya  

7) Bijak dalam memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan taraf 

kecerdasan murid  

8) Mementingkan berpikir dan berijtihad  
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9)  Jujur dalam keilmuan, dan  

10)  Adil.
29

  

c. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap umat Islam wajib 

mendakwahkan dan mendidikkan ajaran agama Islam kepada yang 

lain. Sebagaimana dipahami dari firman Allah Swt. dalam Q.S Ali 

Imran (3): 104: 

ْنكر  ْ ع اْل يْن ف  ْعر يأْمر باْل ْ مْنكْم أّمةٌ يْدع إلى اْلخْير   ْلتك

    ْ ل    م اْل  أ

 
Artinya:”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah 

orang-orang yang beruntung.”(Q.S Ali Imran: 104).
30

 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa siapa pun 

dapat menjadi pendidik Agama Islam, asalkan dia memiliki 

pengetahuan (kemampuan) lebih, mampu mengimplisitkan nilai 

relevan (dalam pengetahuan itu), yakni sebagai penganut agama yang 

diajarkan, dan bersedia menularkan sikap pengetahuan agama serta 

nilainya kepada orang lain.
31
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2. Budaya Religius Sekolah 

a. Pengertian Budaya Religius Sekolah 

Budaya secara etimologi dapat berupa jamak yakni menjadi 

kebudayaan. Kata ini berasal dari bahasa sansekerta “budhayah” yang 

merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti akal, atau segala 

sesuatu yang berhubungan dengan akal pikiran manusia. Kebudayaan 

merupakan semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup 

bermasyarakat. Dalam arti luas, kebudayaan merupakan segala sesuatu 

di muka bumi ini yang keberadaannya diciptakan oleh manusia. 

Demikian juga dengan istilah lain yang memiliki makna yang sama 

yakni kultur yang berasal dari bahasa latin “colere” yang berarti 

mengerjakan atau mengolah, sehingga kultur atau budaya disini dapat 

diartikan sebagai segala tindakan manusia untuk mengolah atau 

mengerjakan sesuatu.
32

 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

menjalankan agama yang dianutnya, toleran dalam pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
33

 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan 

nilai pembentuk karakter yang sangat penting. Artinya manusia yang 

berkarakter adalah manusia yang religius. Banyak pendapat yang 

mengemukakan bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. Hal 

ini didasarkan pada pemikiran bahwa banyak orang yang beragama 
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tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Mereka dapat 

disebut beragama tetapi tidak religius.
34

 

Budaya religius sekolah adalah nilai-nilai Islam yang dominan 

yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntut kebijakan 

sekolah setelah semua unsur dan komponen sekolah termasuk stak 

holder pendidikan. Kebudayaan sekolah merujuk pada suatu sistem 

nilai, kepercayaan dan norma-norma yang dapat diterima bersama. 

Serta dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku islami yang 

dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama 

diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik kepala sekolah, guru, 

staf, siswa dan komite.
35

  

b. Proses Terbentuknya Budaya Religius Sekolah 

Secara umum budaya dapat terbentuk prescriptive dan juga 

secara terprogram atau learning process atau solusi terhadap suatu 

masalah. 

Yang pertama adalah pembentukan budaya religius sekolah 

melalui penurutan, penganutan dan penataan terhadap suatu scenario 

(tradisi perintah). Yang kedua adalah pembentukan budaya religius 

secara terprogram atau learning process. Pola ini bermula dari dalam 
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diri seseorang yang dipegang teguh dan diaktualisasikan menjadi 

kenyataan melalui sikap dan perilaku.
36

  

Ada pula yang dimulai dari sebuah kebiasaan yang 

didisiplinkan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-

ulang setiap hari. Walaupun awalnya dilakukan dengan paksaan, 

namun jika sesuatu itu dilakukan dengan disiplin atau istiqomah, akan 

menjadi sebuah budaya yang diterapkan ditempat tersebut.  

Strategi yang dilakukan oleh para praktisi untuk membentuk 

budaya religius sekolah diantaranya ialah melalui: (1) teladan atau 

contoh, (2) membiasakan hal-hal yang baik, (3) menegakkan disiplin, 

(4) memberikan motivasi dan dorongan, (5) memberikan hadiah 

terutama psikoogis, (6) hukuman, (7) penciptaan suasana religius bagi 

peserta didik.
37

 

c. Strategi dalam Mewujudkan Budaya Religius Sekolah 

Di sekolah, ada banyak cara untuk menanamkan nilai religius 

ini. Pertama yakni dengan pengembangan budaya religius sekolah 

yang rutin dilaksanakan setiap hari dalam pembelajaran. Kegiatan ini 

diprogram secara baik sehingga siswa dapat menerima dengan baik. 

Dalam rangka ini pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, 

bukan hanya guru agama saja. Pendidikan agama pun tidak terbatas 
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aspek pengetahuan semata, tetapi juga meliputi aspek pembentukan 

sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan.
38

 

Kedua, yakni menciptakan lingkungan lembaga pendidikan 

yang mendukung dan dapat menjadi laboratorium bagi penyampaian 

pendidikan agama. Lingkungan dalam konteks pendidikan memang 

mempunyai peranan yang signifikan dalam pemahaman dan 

penanaman nilai. Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat 

menumbuhkan budaya religius (religius culture). Suasana lembaga 

pendidikan yang ideal semacam ini dapat membimbing peserta didik 

agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat 

sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas 

dirinya.
39

 

Ketiga, pendidikan agama tidak ahanya disampaikan secara 

formal dalam pembelajaran dengan materi pelajaran agama, namun 

juga dapat dilakukan diluar proses pembelajran. Guru bisa memberikan 

pendidikan agama secara spontan ketika menghadapi sikap atau 

perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat 

pendidikan ini adalah peserta didik akan segera tanggap menyadari 

kesalahannya dan uga akan segera memperbaiki kesalahannya. 

Sehingga akan dapat menjadi hikmah bagi peserta didik tentang 

perilaku yang baik dan yang kurang baik. 
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Keempat, menciptakan situasi keadaan religius. Tujuannya 

adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian dan 

tatacara pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu di sekolah budaya religius dapat diciptakan dengna cara pengadaan 

peralatan pribadi, seperti tempat shalat (masjid atau mushola), alat-alat 

shalat seperti mukena, peci, sajadah atau pengadan al-Qur’an. Di 

dalam ruang kelas bisa ditempel kaligrafi, sehingga peserta didik 

dibiasakan melihat sesuatu yag baik. Cara lain ialah sebagai seorang 

guru selalu memberikn contoh yang baik kepada peserta didik 

misalnya dengan selalu mengucapkan salam ketika hendak memulai 

atau mengakhiri pelajaran dan ketika bertemu guru maupun rekan 

sebaya. 

Kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan kreatifitas 

pendidikan agama dalam keterampilan dan seni seperti membaca al-

Qur’an dengan lagu (taghoni), membaca asmaul husna, adzan, tilawah 

dan lain-lain. 

Keenam, mengadakan berbagai macam perlombaan seperti 

cerdas cermat untuk membiasakan dan melatih keberanian, kecepatan 

dan ketepatan menyampaikan pengetahuan dan mempratikkan materi 

pendidikan Islam. Perlombaan adalah suatu yang sangat 

menyenangkan bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam 

melakukan kegiatamn-kegiatan yang bermanfaat, menambah wawasan 
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dan juga membantu mengembangkan kecerdasan serta kecintaan. 

Dengan perlombaan pesera didik akan mendapat pendalaman pelajaran 

sehingga membantu mereka mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam perlombaan ialah nilai akhlak yakni  

membedakan baik dan buruk, adil, jujur, amanah, jiwa positif, dan 

mandiri.
40

 

Ketujuh, diselenggarakannya aktifitas seni, seperti seni suara, 

seni musik atau seni tari. Seni adalah suatu yang berarti dan relevan 

dalam kehidupan. Seni menentukan kepekaan peserta didik dalam 

memberikan  ekspresi dan tanggapn dalam kehidupan. Seperti 

kemampuan kademisi, soaial, emosional, moral, dan kemampuan 

pribadinya untuk pengembangan spiritual.
41

 

Sedangkan strategi untuk membudayakan nilai-nilai religius di 

lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui, pertama power strategi, 

yaitu strategi pembudayaan agama di lembaga pendidikan dengan cara 

kekuasaan atau dengan melalui people’s power. People’s power disini 

adalah pemimpin lembaga pendidikan yakni kepala sekolah. Dengan 

segala kekuasaan dan kewenangannya kepala sekolah akan 

mengkondisikan sekolah agar berbudaya religius. Strategi ini 

dikembangkan melalui pendekatan perintah atau larangan. Jadi melalui 

peraturan sekolah akan membentuk sanksi dan reward kepada warga 

sekolah sehingga warga sekolah secara tidak sadar akan membentuk 
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suatu budaya, yang apabila diarahkan ke religius akan membentuk 

budaya religius. Kedua, yakni persuasive strategi yang dijalankan 

lewat pembentuakn opini dan pandangan masyarakat atau warga 

pendidikan. Strategi kedua ini dapat dikembangkan melalui 

pembiasaan. Misalnya membiasakan membaca al-Qur’an atau bahkan 

hafalan surat yasin sehingga akan terbentuk budaya religius baru. 

Ketiga yakni normative reducative. Normative adalah aturan yang 

berlaku di masyarakat. Jadi melalui norma itulah dikaitkan dengan 

pendidikan akan membentuk budaya religius di lembaga pendidikan. 

Strategi ketiga ini dapat dikembangkan melalui pendekatan persuasive, 

keteladanan atau mengajak warga sekolah secara halus dengan 

memberikan alasan, memberikan prospek yang baik agar bisa 

meyakinkan mereka. Contohnya ialah selalu mengajak warga sekolah 

untuk shalat berjama’ah. Yakni dengan memberikan gambaran pahala 

dari shalat berjama’ah dan juga hal-hal positif tentang shalat 

berjama’ah agar warga sekolah yakin dan mau melaksanakannya.42
 

d. Nilai- nilai Budaya Religius 

Niali merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara etimologi, 

nilai religius atau nilai keberagamaan berasal dari dua kata, yakni nilai 

dan keberagamaan. Menurut Rokeach dan Bank bahwasannya nilai 

merupakan suatu tipe keperrcayaan yang berada pada suatu lingkup 

system kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari 
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suatu tindakan, atau mengenai suatu yang dianggap pantas atau tidak 

pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti pada suatu obyek. 

Sedang keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang 

muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang 

terhadap suatu agama.  

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar, 

terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang 

dalam menjalankan tugasnya, diantaranya: 

1) Kejujuran 

Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu 

berkata jujur. Mereka menyadari, ketidakjujuran kepada orang lain 

pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak 

dalam kesulitan yang berlarut-larut. Kejujuran menjadi solusi, 

meski kenyataan begitu pahit. 

2) Keadilan 

Salah satu sikap seseorang yang religius adalah mampu berlaku 

adil kesemua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

3) Bermanfaat Bagi Orang Lain 

Hal ini merupakan salah satu sikap religius yang tampak dari diri 

seseorang. Karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi 

orang lain. 
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4) Rendah Hati 

Rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau menerima 

pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan atu 

kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah yang paling 

benar, mengingat kebenaran juga selalu ada pada diri orang lain.  

5) Bekerja Efisien 

Mereka mampu memusatkan seluruh perhatian mereka pada 

pekerjaan yang dilakukan saat itu, dan begitu juga saat 

mengerjakan pekerjaan selanjutnya. 

6) Visi Kedepan 

Mereka mampu mengajak orang kedalam angan-angannya, 

kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju 

kesana. Tetapi pada saat yang sama ia dengan mantap menatap 

realitas masa kini. 

7) Disiplin Tinggi 

Kedisiplinan yang dilakukan tumbuh dari semangat penuh gairah 

dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan.  

8) Keseimbangan 

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, khususnya empat aspek inti dalam 

kehidupannya.
43
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Keberagamaan atau religiuitas seseorang diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi 

ketika seseorang melakukan ritual ibadah, tetapi juga ketika melakukan 

aktivitas ritual lain yang didoromg oleh kekuatan spiritualnya.  

e. Wujud Budaya Religius Sekolah 

Budaya religius sekolah dapat diwujudkan antara lain dengan: 

1) Budaya jilbab di Sekolah 

Budaya jilbab di sekolah ini memang dengan trend. Bahkan 

budaya ini bisa menjadi aturan di sekolah-sekolah Islam. bagi 

perempuan diwajibkan memakai jilbab dengan pakaian panjang, 

begitu pula dengan laki-laki juga harus mengenakan baju dan 

celana panjang. Ternyata hal ini tidak hanya diikuti para siswa, 

tetapi juga oleh para guru baik guru agama maupun guru umum 

serta karyawati. Tentunya dibutuhkan keyakinan dan kesiapan 

mental yang kokoh bagi siswa siswi, dan guru serta karyawati 

untuk mengenakan jilbab dan berpakaian panjang di sekolah 

umum. 

2) Menyelenggarakan Bina Rohani Islam (ROHIS) 

Kegiatan Bina Rohani Islam (ROHIS), dapat dijadikan 

dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakulikuler yang wajib diikuti 

oleh seluruh pelajar yang beragama Islam. Untuk mewujudkan 

kegiatan ini perlu dibuat program kerja yang matang sehingga 

dalam pelaksanaannya tidak berbebturan dengan kegiatan 
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ekstrakulikuler lainnya, didanai dengan dana yang cukup, materi 

yang disampaikan dapat menunjang materi intrakurikuler dengan 

menggunakan metode yang menyenangkan tetapi tetap edukatif 

serta memanfaatkan tenaga pengajar yang ada di lingkungan 

sekolah yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam.
44

 

3) Mengkondisikan Sekolah dengan Kegiatan Keagamaan (Islamisasi 

Sekolah) 

Islamisasi sekolah memang terasa sangat ekstrim. Tetapi 

hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekolah terutama yang 

beragama Islam tetap menjalankan sebagian syariat Islam di 

lingkungan sekolah, sehingga situasi kondusif bisa tercipta di 

lingkungan sekolah tersebut. Islamisasi sekolah tersebut 

diantaranya bisa dilakukan melalui: 

a) Setiap hari sebelum belajar diusahakan setiap pelajar membaca 

Al-Qur’an beberapa menit. 

b) Waktu istirahat pertama digunakan untuk membiasakan siswa 

shalat dhuha. Hal ini bisa diikuti oleh seluruh civitas akademik 

walaupun sifatnya sunnah dan bukan wajib. 

c) Waktu istirahat disesuaikan dengan waktu shalat Dzuhur, 

sehingga seluruh aparat sekolah dan para pelajar bisa 

melaksanakan shalat tepat waktu. Dalam hal ini perlu dibuat 
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komitmen yang serius sehingga waktu istirahat benar-benar 

digunakan untuk shalat. 

d) Setiap hari jum’at mengadakan shalat jum’at berjama’ah di 

masjid yang ada diligkungan sekolah. Seluruh pelajar mewakili 

kelasnya bergiliran menjadi petugas shalat jum’at seperti 

muadzin dan bilal. Sedangkan guru-guru yang beragama Islam 

diharapkan bisa bergiliran menjadi imam dan khatib jum’at. 

e) Setiap hari jum’at seluruh pelajar yang beragama Islam, guru-

guru dan seluruh aparat sekolah dianjurkan untuk memakai 

busana muslim baik laki-laki maupun perempuan.
45

 

f) Setiap hari ada mata pelajaran Agama Islam seluruh pelajar 

yang beragama Islam diwajibkan memakai busana muslim baik 

laki-laki maupun perempuan. 

g) Pihak sekolah baik pembina OSIS maupun BK/BP tidak lagi 

mempermasalahkan jika ada para pelajar putra yang memakai 

celana panjang setiap hari dan memberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk menutup auratnya, mengingat aturan yang ada 

baru memberikan kesempatan untuk menutup aurat bagi para 

pelajar putri. 

h) Setiap bulan Ramadhan dan libur semester diadakan kegiatan 

pesantren kilat. 
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i) Setiap bulan Ramadhan melaksanakan kegiatan pengumpulan 

dan pembagian zakat fitrah dan zakat maal dengan melibatkan 

para pelajar sehingga mereka bisa mengetahui mekanisme 

pembagian zakat melalui praktek.
46

 

j) Setiap bulan Dzulhijjah menyelenggarakan kegiatan qurban di 

sekolah dengan melibatkan para pelajar sehingga mereka bisa 

mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan ibadah qurban 

dan bagaimana mekanisme pembagian daging hewan qurban. 

k) Ketika penyelenggaraan peringatan hari besar Islam (PHBI) 

tidak haya diisi dengan kegiatan ceramah tetapi bisa melakukan 

kegiatan lain yang bisa lebih  menyentuh hati dan ingatan anak 

seperti melakukan bakti sosial, pemutaran film-film Islam baik 

yang berupa film-film perjuangan maupun film-film 

dokumenter, cerdas cermat Al-Qur’an dan kegiatan-kegiatan 

lainnya.
47

 

3. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Suasana 

Religius di Sekolah 

Guru pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya melakukan 

kegiatan pendidikan Islam yaitu sebagai upaya normatif untuk membantu 

seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan 

pandangan hidup islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan 
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kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup Islami, yang 

dimanifestasikan dalam ketrampilan hidup sehari-hari.
48

 

Guru agama sebagai pengemban amanah pembelajaran agama Islam harus 

orang yang memiliki pribadi yang shaleh. Hal ini merupakan konsekuensi logis 

karena dialah yang akan mencetak anak didiknya menjadi anak shaleh. Guru 

agama sebagai penyampai ilmu, semestinya dapat mengantarkan jiwa atau hati 

muridnya sehingga semakin dekat kepada Allah SWT, dan memenuhi tugasnya 

sebaga khalifah di bumi ini. Semua itu tercermin melalui peranannya dalam 

sebuah situasi pembelajaran.
49

 

Menurut Muhaimin sebagaimana yang dikutip Sahlan menjelaskan tentang 

penciptaan suasana religius di lingkungan sekolah, “bahwasannya dalam upaya 

pengembangan pendidikan agama Islam dalam menciptakan suasana religius di 

sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas serta 

tradisi dan perilaku warga sekolah secara kontinyu dan konsisten, sehingga 

tercipta budaya religius di lingkungan sekolah.”50
 

Berikut ini adalah upaya guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan suasana religius di sekolah:  

a. Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah  

Budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol 

                                                           
48

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

Rosdakarya, 2004),  84. 
49

 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Misika Galiza, 2003),  93. 
50

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan 

PAI dari Teori ke Aksi  (Malang: UIN Maliki Press, 2010),  122 



41 
 

 

yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, 

peserta didik, dan masyarakat sekolah. Proses pembudayaan 

keagamaan dilakukan melalui tiga tataran yaitu; pertama tataran nilai 

yang dianut (merumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang 

disepakati dan yang perlu dikembangkan di sekolah untuk selanjutnya 

dibangun komitmen dan loyalitas bersama di antara semua warga 

sekolah terhadap nilai-nilai yang disepakati). Kedua , tataran praktik 

keseharian (nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut 

diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua 

warga sekolah). Ketiga , tataran simbol-simbol budaya (pengganti 

simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-

nilai agama dengan simbol budaya yang agamis.
51

 

Budaya religius di sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya 

organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan 

menjadikan agama sebagai tradisi dalam sekolah maka secara sadar 

maupun tidak warga sekolah mengikuti tradisi yang telah tertanam 

tersebut sebenarnya warga sekolah sudah melakukan ajaran agama.  

Menurut Ahmad Tafsir strategi yang dilakukan guru 

pendidikan agama Islam untuk membentuk budaya religius di sekolah 

diantaranya melalui: (1) memberikan contoh atau teladan kepada 

siswa; (2) membiasakan hal-hal yang baik; (3) menegakkan disiplin; 
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(4) memberikan motivasi dan dorongan; (5) memberikan hadiah 

terutama psikologis; (6) menghukum (mungkin dalam rangka 

kedisiplinan); (7) penciptaan suasana religius yang berpengaruh bagi 

pertumbuhan anak.
52

 

Strategi guru pendidikan agama Islam untuk mewujudkan 

budaya religius di sekolah di antaranya yaitu:  

1) Internalisasi Nilai  

Menurut Muhaimin ada beberapa tahap dalam internalisasi 

nilai, yaitu: (a) tahap transformasi nilai, yakni pada tahap ini guru 

hanya sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang 

kurang baik kepada siswa, yang semata-mata sebagai komunikasi 

verbal, (b) tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai 

dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antar 

siswa dengan guru bersifat interaksi timbal balik, dalam tahap ini 

guru terlibat untuk memberikan contoh amalan yang nyata dan 

siswa diminta memberikan respon yang sama yakni menerima dan 

mengamalkan nilai itu, (c) tahap trans internalisasi yakni dalam 

tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi sosok 

fisiknya melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya).
53

 

2) Keteladanan 
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Keteladanan dapat dilakukan melalui pendekatan 

keteladanan dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada para 

warga sekolah dengan cara halus, dengan memberikan alasan dan 

prospek baik yang bisa meyakinkan mereka.
54

 

3) Pembiasaan 

Pembiasaan dalam beragama dapat menciptakan kesadaran 

dalam beragama, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan kepada 

para warga sekolah dengan memberikan contoh kepada orang lain 

dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia tidak 

lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, dengan memberikan 

contoh pribadi beliau sendiri.
55

 

4) Pembudayaan 

Budaya mempunyai fungsi sebagai wadah penyalur 

keagamaan siswa dan hal ini hampir dapat ditemui pada setiap 

agama. Karena agama menuntut pengalaman secara rutin di 

kalangan pemeluknya. Pembudayaan dapat muncul dari amaliyah 

keagamaan baik yang dilakukan kelompok siswa maupun secara 

perseorangan.
56

 

5) Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah  
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Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan secara 

sistemik dimana unsur-unsur pembelajaran yang meliputi tujuan, 

materi, strategi dan evaluasi harus terpadu dan saling berkaitan. 

Sesuai dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran harus berpusat 

pada peserta didik, pembelajaran sebagai upaya menemukan dan 

menggali pengetahuan baru (in-quiry), sebab itu pembelajaran 

harus dilakukan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, 

menantang dan memotivasi.
57

 

6) Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah  

Seiring dengan tujuan pendidikan bahwa sekolah harus 

mengembangkan budaya agama di sekolah, sebab itu kegiatan 

ekstrakurikuler terutama bidang agama sangat membantu dalam 

pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah terutama dalam 

pengembangan suasana religius di lingkungan sekolah. Di sini 

diharapkan adanya komitmen bersama warga sekolah terutama 

kepala sekolah, guru dan OSIS untuk mengembangkan kegiatan-

kegiatan keagamaan, di karenakan kegiatan ekstrakurikuler ini 

sangat membantu meningkatkan pemahaman terhadap agama.
58

 

Dalam kurikulum sekolah juga dituntut untuk memberikan 

alokasi pada aspek kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk 

pengembangan diri setara 2 jam pelajaran. Seiring dengan peran 
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sentral agama dalam pendidikan, maka bentuk pengembangan diri 

tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat membantu para 

peserta didik terutama dalam mengembangkan aspek-aspek life 

skill siswa terutama social life skill dan personal life skill, karena 

kegiatan-kegiatan ekstarkurikuler itu relatif banyak melibatkan 

siswa dalam pelaksanaanya, sementara para guru hanya sebagai 

pembina, pengawas, dan koordinatornya.
59

 

4. Perilaku  

a. Pengertian Perilaku 

Setiap orang pada umumnya sulit untuk melepaskan perasaan 

senang dan tidak senang dari persepsi dan prilakunya ketika 

berinteraksi dengan suatu obyek tertentu. Dalam mental kita selalu saja 

ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, 

mewarnai perasaan, dan ikut menentukan kecenderungan perilaku kita 

terhadap manusia atau sesuatu yang sedang kita hadapi, bahkan 

terhadap diri kita sendiri. Pandangan dan perasaan kita dipengaruhi 

oleh ingatan kita akan masa lalu, oleh apa yang kita ketahui dan kesan 

kita terhadap apa yang sedang kita hadapi.
60

 

Itulah fenomena perilaku yang timbulnya tidak saja ditentukan 

oleh keadaan obyek yang sedang kita hadapi tetapi juga oleh kaitannya 
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dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi saat ini, dan 

oleh harapan-harapan kita untuk masa yang akan datang. Dengan 

demikian untuk selalu dapat berperilaku positif, seseorang perlu dilatih 

mentalnya sejak kecil dengan pengalaman-pengalaman yang positif 

(citra positif) dan dibiasakan menghadapi persoalan-persolan dengan 

persepsi positif juga. 

Perilaku seseorang terhadap sesuatu obyek umumnya 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan melatarbelakangi 

seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Orang yang telah 

tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental atau 

kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu 

tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya.
61

  

Berbicara tentang perilaku,  biasanya selalu dikaitkan dengan 

sikap yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang 

merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. 

Menurut teori tindakan beralasan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein 

mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses 

pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya 

hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh 

sikap umum tetapi ditentukan oleh sikap specifik (rasionalitas) 

terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, 

tetapi juga oleh norma-norma subyektif yaitu keyakinan kita mengenai 
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apa yang orang lain inginkan, agar kita perbuat. Ketiga sikap terhadap 

suatu perilaku bersama-sama norma subyektif membentuk suatu 

intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Secara sederhana teori ini 

mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan 

(perilaku) apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia 

percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang yakin bahwa 

tindakan (perilaku) yang akan dilakukan menimbulkan dampak positif 

pada dirinya, ia akan bersikap cenderung melakukan tindakan 

tersebut.
62

 Begitu sebaliknya jika ia yakin tindakan yang dilakukannya 

berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap menolak melakukan 

tindakan tersebut. Hal ini disebut keyakinan pribadi.  

b. Pembentukan Perilaku 

Perilaku terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan 

pengalaman seseorang, dan bukan faktor bawaan (faktor 

intern)seseorang, serta tergantung obyek tertentu.
63

Dengan demikian 

Perilaku terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang di alami oleh 

individu.  

Azwar menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku itu antara lain yaitu: pengalaman pribadi, 

kebudayaan, orang lain yang dianggab penting, media massa, lembaga 
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pendidikan atau lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri 

individu.
64

  

Menurut pandangan psikologi, perilaku mengadung unsur 

penilaian dan reaksi afektif, sehingga menghasilkan motif. Menurut 

Mar’at menyatakan bahwa motif menentukan tingkah laku nyata (overt 

behaviour) sedangkan reaksi afektif bersifat tertutup (covert). Motif 

sebagai daya pendorong arah sikap negatif atau positif akan terlihat 

dalam tingkah-laku nyata pada diri seseorang atau kelompok. 

Sedangkan motif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat 

diperkuat oleh komponen afeksi. Motif demikian biasanya akan 

menjadi lebih stabil. Pada tingkat tertentu motif akan berperan sebagai 

central attitude (penentu perilaku) yang akhirnya akan membentuk 

predisposisi.
65

  

Dengan pembentukan perilaku kepada anak sejak usia dini 

bagaimananpun akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan 

pengalaman moral pada diri anak, yang pada akhirnya akan berpengaruh 

pada sikap dan perilaku anak dalam kehidupan selanjutnya.  

c. Aspek-aspek Perilaku 

  Yang menyebabkan seseorang itu berperilaku ada empat alasan pokok, 

yaiyu:  

1) Pemikiran dan Perasaan 

Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan, kepercayaan, 

sikap dan lain-lain. 
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2) Orang penting sebagai referensi 

Apabila seseorang itu penting bagi kita, maka apapun yang ia katakana 

dan lakukan cenderung untuk kita contoh. Orang inilah yang dianggap 

kelompok referensi seperti guru, kepala suku dan lain-lain. 

3) Sumber-sumber daya 

Yang termasuk adalah fasilitas, misalnya uang, waktu, tenaga kerja, 

keterampilan dan pelayanan. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku 

dapat bersifat positif maupun negatif.  

4) Kebudayaan  

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan sumber daya di 

dalam suati masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang disebut 

kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari 

kebudayaan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam 

terhadap perilaku.
66

 

d. Strategi Pengembangan Perilaku Siswa melalui Kegiatan 

Pembelajaran di Sekolah  

Secara teknis, strategi pengembangan sikap dan perilaku siswa 

yang bermoral dalam kegiatan pembelajaran di sekolah setidaknya 

dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. 

Strategi pertama ialah dengan mengintegrasikan konten kurikulum 

pembelajaran moral yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata 

pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran agama, 

kwarganegaraan, dan bahasa (baik bahasa Indonesia maupun bahasa 

daerah). Strategi kedua ialah dengan mengintegrasikan pembelajaran 
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moral ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Strategi ketiga ialah 

dengan mengintegrasikan pembelajaran moral ke dalam kegiatan yang 

diprogramkan atau direncanakan. Dan strategi keempat ialah dengan 

membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang 

tua peserta didik.  

Berkaitan dengan implementasi strategi pengembangan moral 

dalam kegiatan sehari-hari, secara teknis dapat dilakukan melalui:  

1) Keteladanan  

Dalam kegiatan sehari-hari guru, kepala sekolah, staf 

administrasi, bahkan juga pengawas harus dapat menjadi teladan 

atau model yang baik bagi murid-murid di sekolah. Sebagai misal, 

jika guru ingin mengajarkan kesabaran kepada siswanya, maka 

terlebih dahulu guru harus mampu menjadi sosok yang sabar 

dihadapan murid-muridnya. Begitu juga ketika guru hendak 

mengajarkan tentang pentingnya kedisiplinan kepada murid-

muridnya, maka guru tersebut harus mampu memberikan teladan 

terlebih dahulu sebagai guru yang disiplin dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya. Tanpa keteladanan, murid-murid hanya akan 

menganggap ajakan moral yang disampaikan sebagai suatu omong 

kosong belaka, yang pada akhirnya nilai-nilai moral tersebut hanya 

akan berhenti sebagai pengetahuan saja, tanpa makna.
67

 

2) Kegiatan spontan  

                                                           
67

 Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 102. 



51 
 

 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara 

spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat 

guru mengetahui sikap/tingkah laku peserta didik yang kurang baik, 

seperti berkelahi dengan temannya, meminta sesuatu dengan berteriak, 

mencoret dinding, mengambil barang milik orang lain, berbicara kasar, 

dan sebagainya. Dalam setiap peristiwa yang spontan tersebut, guru dapat 

menanamkan nilai-nilai moral atau budi pekerti yang baik kepada para 

siswa, misalnya saat guru melihat dua orang siswa yang 

bertengkar/berkelahi di kelas karena memperebutkan sesuatu, guru dapat 

memasukkan nilai-nilai tentang pentingnya sikap maaf-memaafkan, 

saling menghormati, dan sikap saling menyayangi dalam konteks ajaran 

agama dan juga budaya.  

3) Teguran  

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku 

buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik 

sehingga guru dapat membantu mengubah tingkah laku mereka.  

4) Pengkondisian lingkungan 

Suasana sekolah dikondisikan sedemikian rupa melalui 

penyediaan sarana fisik yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran moral. Contohnya ialah dengan penyediaan tempat sampah, 

jam dinding, slogan-slogan mengenai nilai-nilai moral yang mudah 

dibaca oleh peserta didik, dan aturan/tata tertib sekolah yang ditempelkan 

pada tempat yang strategis sehingga mudah dibaca oleh setiap peserta 

didik.
68
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5) Kegiatan rutin 

Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan peserta 

didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini 

adalah berbaris masuk ruang kelas untuk mengajarkan budaya antri, 

berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu 

dengan orang lain, dan membersihkan ruang kelas tempat belajar.  

Selanjutnya, untuk strategi pengintegrasian pembelajaran moral ke 

dalam kegiatan yang diprogramkan, dapat direncanakan oleh guru melalui 

berbagai kegiatan seperti: bakti sosial, kegiatan cinta lingkungan, kunjungan 

social ke panti jompo atau yayasan yatim piatu atau yayasan anak cacat. 

Kegiatan ini penting dilakukan guna memberikan pengalaman langsung serta 

pemahaman dan penghayatan nyata atas prinsip-prinsip moral yang telah 

ditanamkan guru kepada peserta didik.
69

 Dengan berbagai kegiatan tersebut, 

diharapkan pembelajaran moral tidak hanya berhenti pada aspek kognitif 

saja, melainkan juga mampu menyentuh aspek afektif, dan psikomotor 

peserta didik. 

 

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Bustanul Yuliani, 2012, Internalisasi Nilai Religius dalam Pendidikan 

Karakter Melalui Pembelajaran PAI di MAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2012/2012. Skripsi STAIN Ponorogo. Program Studi Pendidikan Agama 

Islam. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) internalisasi nilai 
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religius bersyukur kepada Tuhan dalam pendidikan karakter melalui 

pembelajaran PAI di MAN 2 Ponorogo dengan memberikan contoh, 

pesan, motivasi terkait dengan rasa syukur kepada Tuhan. Guru juga 

membiasakan berdo’a sebelum dan sesedah pelajaran dan mengawali 

pelajaran dengan mengucap basmallah dan mengakhiri dengan mengucap 

hamdallah. (2) internalisasi nilai religius mengagumi kebesaran Tuhan 

dalam pendidikan karakter melalui pembelajaran PAI di MAN 2 Ponorogo 

dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan dorongan untuk 

mengagumi kebesaran Tuhan, selain itu juga memberikan contoh dalam 

kehidupan sehari-hari, serta memberikan pesan dan motivasi kepada 

peserta didik untuk meningkatkan ibadahnya, guru juga memberikan 

teladan yang baik bagi peserta didik. (3) dampak internalisasi nilai religius 

dalam pendidikan karakter melalui pembelajaran PAI  di MAN 2 

Ponorogo ada perubahan sikap peserta didik tahun ajaran 2011/2012 

adalah ada perubahan peserta didik senang mengikuti pelajaran PAI, 

peserta didik mengungkapkan bersyukur pada setiap keadaan, peserta 

didik berdo’a tanpa disurih, peserta didik memahami dan memperhatikan 

nasihat yang diberikan guru, peserta didik menyapa dan berjabat tangan 

ketika bertemu dengan gurunya. 

2. Eny Hanifatun, Penciptaan Suasana Religius oleh Guru Agama Islam 

Studi di SMA Negeri 1 Kebumen. Skripsi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini membahas 

tentang upaya-upaya guru agama Islam dalam rangka menciptakan 
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suasana religius di SMA Negeri 1 Kebumen. Selain itu dibahas pula 

mengenai dari hasil upaya guru agama Islam dalam menciptakan suasana 

religius. Adapun upaya guru agama Islam dalam menciptakan suasana 

religius di SMA Negeri 1 Kebumen adalah dengan berusaha menciptakan 

pembiasaan bagi siswa untuk melakukan tindakan-tindakan keagamaan, 

guru berperan sebagai suri tauladan dan motivator bagi siswa. Kemudian, 

hasil dari upaya tersebut siswa berdandan dan berpakaian secara Islami di 

sekolah, rajin menjalankan shalat wajib dan shalat sunnah, rutin 

mengadakan kegiatan PHBI, turut serta menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat sosial, serta disiplin siswa yang tinggi.  

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. Penelitian 

pertama menitiberatkan pada internalisasi nilai-nilai religius dalam pendidikan 

karakter dengan hanya melaui pembelajaran PAI saja, penelitian kedua 

menitiberatkan pada upaya guru agama Islam dalam menciptakan suasana 

religius. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya terpusat 

pada pembelajaran PAI ataupun peran guru PAI dalam menciptakan suasana 

religius, tetapi juga kontribusinya terhadap perilaku siswa. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Ponorogo. 

SMA Negeri 1 adalah SMA paling tua di Ponorogo, didirikan pada 

tahun 1960. Pada awal berdirinya sekolah ini belum memiliki gedung 

sendiri yang tetap dan memadai tetapi masih berpindah dari satu gedung 

ke gedung yang lain. Gedung SLTP Negeri 2 yang terletak di JL.Basuki 

Rahmat (dulu jalan Kasatrian) sekarang ini sebelumnya adalah gedung 

SMA Negeri 1 Ponorogo itu pun cukup untuk ruang Kepala Sekolah, 

ruang guru, ruang Tata Usaha, serta beberapa kelas. Sedang beberapa kelas 

lain menempati gedung paseban yang dulu sempat dijadikan lokasi 

masing-masing untuk kelas 2C (2 sosial). Gedung 2 CHTH yang sekarang 

ditempati DPRD kabupaten Ponorogo pernah dihuni anak-anak 2 C (2 

sosial). Bahkan untuk kelas 2B (IPA) terpaksa menyewa rumah “joglo” 

milik penduduk untuk ruang belajarnya. Di sebelah tenggara SLTP 2 

sekarang ini, dulu berdiri berbajang-bajang barak-barak bekas keatas meja 

dan kepala anak-anak. Di pinggiran kota sebelah timur. 

Sekarang ini SMA Negeri 1 Ponorogo telah benar-benar merasa lega, 

karena tidak di pondokkan. Disamping itu gedungnya sendiri dan 

lingkungan sekitarnya cukup menunjang untuk memenuhi persyaratan 

sebuah sekolah. Tetapi itu tidak berpengaruh pada prestasi belajar dan 
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mengajar. Itu terbukti dari banyaknya alumni SMA Negri 1 Ponorogo 

yang sukses.
 70

 

Saat ini, SMA Negeri 1 Ponorogo sudah memiliki gedung yang 

luas dan lengkap dengan fasilitas yang memadai. Memiliki tenaga 

pengajar, tata usaha dan 1000 siswa. Disamping memiliki 3 buah 

laboratorium IPA juga memiliki laboratorium IPS, 1 laboratorium 

komputer dan laboratorium bahas, dimana para siswa dapat belajar Bahasa 

Inggris dengan menggunakan peralatan elektronik mutakhir. Ruang untuk 

ketrampilan, sekretariatan OSIS, perpustakaan yang luas sampai pada  

ruang koperasi dapat berlatih di bidang perkoperasian. 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi  

Terwujudnya lulusan yang cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya 

lingkungan 

b. Misi  

1) Mengembangkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

2) Mewujudkan pembelajaran yang peduli terhadap peningkatan 

keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan karakter bangsa. 

3) Mengaplikasikan pembelajaran berkelanjutan guna membentuk 

sikap peserta didik yang peduli, sadar, dan berbudaya lingkungan. 
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c. Tujuan 

1) Mencetak peserta didik yang unggul dan bermutu baik secara 

akademik maupun non akademik 

2) Mencetak peserta didik yang memiliki keimanan dan ketaqwaan 

yang kuat, akhlak mulia dan berkarakter 

3) Mencetak peserta didik yang peserta didik yang memiliki 

kecerdasaan IQ, EQ dan SQ 

4) Mencetak peserta didik yang memiliki kepedulian dan kesadaran 

lingkungan yang tinggi 

5) Mencetak peserta didik yang siap bersaing di era global.
 71

 

3. Profil Singkat SMAN 1 Ponorogo 

Nama sekolah  : SMAN 1 Ponorogo 

NISN/NSS  : 301051104001 

NPSN   : 20510150 

Status   : Negeri 

Status Akreditasi : A 

SK Akreditasi Terakhir : No. 045/BAP.SM/TU/X/2009 

Nilai Akreditasi  : 96  

Sertifikasi ISO   : 9001:2008 

Alamat sekolah  : Jl. Budi Utomo No. 1 

Desa/ kelurahan  : Ronowijayan 

Kecamatan    : Siman 
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Kab/Kota   : Kab. Ponorogo 

Provinsi   : Jawa Timur 

Kode Pos   : 63471 

Telepon   : (0352) 481145 

Fax    : (0352) 481145 

Website   : www.smazapo.sch.id 

E-mail    : ganesha@smazapo.sch.id 

Rekening sekolah  : SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Nomor Rekening  : 0146072117 

Nama Bank   : BANK NEGARA INDONESIA 

Kantor    : CABANG PONOROGO 

Alamat    : Jl. Soekarno Hatta Ponorogo 

Telepon Bank   : (0352) 461146 

Dibuka Tahun   : 1960 

Renovasi Terakhir  : 1973 

Jumlah Siswa   : 1.118 Siswa 

Jumlah Siswa Laki-laki : 467 Siswa 

Jumlah Siswa Peremuan : 642 Siswa 

Jumlah Guru   : 92 Orang 

Jumlah Tenaga Admin. : 38 Orang.
 72
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4. Data Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo 

Tabel 1.1 

Data kepala sekolah SMA N 1 Ponorogo 

NO NAMA 
MENJABAT 

SEJAK 

1. SOERJO MARTONO 1960 – 1961 

2. ATMARSO 1961 – 1962 

3. SOEDJARWO POELOENTANOE 1962 – 1965 

4. TANILAUS SOEHARTO 1965 – 1968 

5. SOEPARIN 1969 – 1981 

6. SOETRISNO BA 1981 – 1986 

7. SOENARDI PARTOKOESUMO BA 1986 – 1988 

8. MARTADJI BA 1988 – 1991 

9. POEDJONO SH 1991 – 1994 

10. Drs. PITANTO 1994 – 1999 

11. SOEPOMO BA 1999 – 2002 

12. Drs. MUKAILANI (Plh) 2002 – 2003 

13. Drs. HASTOMO, M.Pd.I 2003 – 2013 

14. Dra. LILIK HERMIWI, M.Pd 2014 - Sekarang 

 

5. Letak Geografis 

 Jalan   : Jl. Budi Utomo no.1 

 Kelurahan  : Ronowijayan 

 Kecamatan : Siman 

 Kabupaten : Ponorogo 

Propinsi  : Jawa Timur 

SMA Negeri 1 PONOROGO ini memiliki lokasi yang sangat 

strategis. Hal ini dikarenakan sekolah ini berada dipinggir jalan 

protokol antar kota/ kabupaten. Selain itu juga didukung dengan 
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kemudahan transportasi karena dekat dengan beberapa sekolah tinggi 

di Ponorogo. Sehingga membuat semua orang mudah untuk 

mengunjunginya.  

6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sekolah SMAN 1 Ponorogo sebagai berikut: 

a. Komite sekolah   : dr. Yuni Suryadi, M.Kes 

(MMR) 

b. Kepala sekolah   : Dra. Lilik Hermiwi, M.pd 

c. Wakasek kurikulum   : Drs. Suroso, M.Pd 

d. Wakasek kesiswaan   : Drs. Tahan Saptopo 

e. Wakasek humas   : Wiwik Asmaning  Lestari, 

S.Pd.I 

f. Wakasek sarpras   : Pideksawati, S.Pd 

g. Koordinator RSMABI  : Drs. H.Muchtarom Syahid 

h. Sekertaris sekolah   : Drs. Choirul Fatha, M.Pd. I 

i. Bimbingan konseling   : Hj. Luthfiyah, S.Pd 

j. Tata usaha    : Mutmainah 

k. Guru 

l. Siswa.
 73
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7. Ekstrakulilkuler SMAN 1 Ponorogo 

Berikut kegiatan ekstrakulikuler : 

a. Rohis 

b. Qiroah 

c. Kaligrafi 

d. Pramuka 

e. Paskibraka 

f. Palang Merah Remaja (PMR) 

g. Seni Musik, Karawitan, dan Paduan Suara 

h. Seni Rupa / Seni Karya 

i. Seni Tari : Tari Modern dan Tari Tradisional 

j. KIR (Karya Tulis Ilmiah) 

k. Bela Diri : Tes Kwondo, Inkai dan Ju Jitsu 

l. Olah raga permainan : bola basket, bolla volly. Futsal, bulu tangkis 

m. Jurnalistik : buletin WAGA, majalah dinding 

n. Teknologi : Web Design 

o. Bahasa inggris : Youth English Student Club (YES).
 74
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8. Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Ponorogo 

SMA Negeri I Ponorogo memiliki sarana prasarana yang lengkap 

hal ini mendukung dalam mencapai tujuan proses KBM.
75

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi Guru PAI dalam Membangun Budaya Religius Sekolah 

Guru pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya melakukan 

kegiatan pendidikan Islam yaitu sebagai upaya normatif untuk membantu 

seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan 

pandangan hidup Islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan 

hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap 

hidup Islami, yang dimanifestasikan dalam ketrampilan hidup sehari-hari. 

Agar pandangan hidup Islami tersebut benar-benar membudaya, 

tentunya tidak serta merta berjalan begitu saja. Tentu banyak proses yang 

harus dilakukan agar suasana religi benar-benar tertanam di sebuah 

sekolah. Guru PAI khususnya, harus bekerja secara optimal, agar budaya 

religius tersebut dapat terlaksana secara maksimal. 

Berikut pemaparan Suyoto, S.Ag, MA., M.Pd selaku salah satu 

guru PAI di SMA Negeri 1 Ponorogo disampaikan bahwa: 

“Sekarang ini di SMA Negeri 1 Ponororgo masih dalam tahap 
menciptakan atau membiasakan budaya religius, jadi belum 

membudaya secara utuh. Dalam pelaksanaannya tentu masih 

banyak hambatan atau kendala,  mengingat SMA negeri 1 

Ponorogo merupakan sekolah umum bukan sekolah agama. Dari 

pihak guru ada yang mendukung secara aktif, ada pula yang pasif. 

Intinya dalam penciptaan budaya religius ini masih dianggap 
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dominan tugas guru PAI saja. Dari siswanya pun sebagian 

mengikuti dan sebagian juga masih banyak yang enggan, karena 

mengingat latar belakang keluarga dan lingkungan masyarakat 

mereka yang berbeda-beda tentu berpengaruh.”76
 

 

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya 

religius di SMA Negeri 1 Ponorogo belum terlaksana secara maksimal, 

yang mana dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala. 

Mengingat bahwa SMA Negeri 1 Ponorogo ini adalah sekolah umum. 

Menanamkan budaya religius masih dominan sebagai tugas guru PAI saja. 

Selain itu karena lingkungan siswa yang berbeda-beda juga ikut 

mempengaruhi. 

Agar budaya religius benar-benar tertanam di sebuah sekolah, tentu 

butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya guru PAI saja, tetapi 

semua warga sekolah. Mengingat sekolah adalah sebuah lembaga yang 

terdiri dari semua warga sekolah yang mempunyai peranan masing-

masing, yang mana dalam perenannya tersebut saling membutuhkan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

Berikut pemaparan Ibu Eli Nikmatul Mahiroh selaku guru Bahasa 

Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo: 

“Iya, saya ikut serta mendukung budaya religius yang ada di 

sekolah ini. Yang bisa saya lakukan sebagai wujud dukungan 

adalah salah satunya dengan mengikuti shalat berjama’ah di 
masjid sekolah bersama siswa, dan membiasakan berdo’a 
sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu juga 

menyarankan kepada siswa agar sungguh-sungguh dalam 
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mendengarkan kultum yang dilksanakan setiap jumat pagi dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.”77
 

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Eli tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada dukungan dari guru selain guru PAI. Guru lain 

memberi dukungan sebisa yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu 

dengan mengikuti shalat dhuhur berjama’ah di masjid sekolah bersama 

siswa.   

Dan hal tersebut terbukti saat peneliti melakukan observasi, dimana 

memang ada beberapa guru yang ikut serta melaksanakan shalat dhuhur 

berjama’ah di masjid sekolah pada jam istirahat kedua. Dan tak jarang 

guru-guru memberikan teguran kepada siswa, seperti yang peneliti lihat 

dimana seorang guru menegur siswa yang masuk ke ruang guru tanpa 

mengucap salam.  

Kemudian Bapak Kasmu’i, M. Pd. I selaku guru PAI di SMA 

Negeri 1 Ponorogo juga menuturkan tentang bagaimana strategi-strategi 

yang dilakukan oleh guru PAI dalam membangun budaya religius sekolah: 

“Upaya yang kami lakukan adalah optomalisasi pembelajaran 

berbasis spiritual. Dalam pelaksanaannya ada yang bersifat harian, 

mingguan dan tahunan. Pertama kegiatan harian, yang termasuk ke 

dalam termasuk kegiatan harian diantaranya: 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran 

Guru PAI khususnya, menyediakan lembaran do’a yang difotocopy 
dan dibagikan perkelas. Selain itu juga ada hafalan surat-surat 

pendek dan ayat-ayat pilihan yang diprogramkan oleh guru PAI, 

jadi ada tambahan tidak hanya materi saja. 

b. Shalat dhuhur berjama’ah dan shalat dhuha 
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Dimana di masjid telah disediakan absen vinjer. Absen vinjer 

diberikan sebagai upaya mengoptimalkan atau memaksimalkan 

kegiatan shalat dhuhur dan shalat jum’at di sekolah. Absen vinjer 
ini dikelola oleh anak-anak Rohis, mulai dari awal mendetek sidik 

jari siswa siswi baru sampai mengelola dan kemudian hasil 

rekapannya diserahkan kepada guru PAI yang kemudian 

dimasukkan ke dalam nilai siswa. Setiap anak yang akan 

mengerjakan shalat dhuhur dan shalat dhuhu absen dulu di absen 

vinjer tersebut. 

c. Sekolah juga memprogramkan kepada siswa siswi 3S (salam, 

senyum, sapa). Hal ini dilakukan untuk menambah atau 

mempererat ukhuah diantara warga sekolah. 

d. Guru PAI khususnya, dalam setiap pelajaran siswinya 

menganjurkan untuk berpakaian yang Islami, dengan berhijab 

misalnya. Walaupun tidak ada aturan baku dari sekolah yang 

mewajibkan siswinya untuk berhijab. Tidak ada unsur paksaan 

dalam menganjurkan berhijab ini, kami hanya menyinggung dalam 

arti memberi motivasi, mengingatkan andai kata seperti ini 

alangkah lebih baiknya, berhijab akan lebih menjaga. Jadi hanya 

sekedar nasehat. Karena memang tidak ada aturan baku dari 

sekolah yang mewajibkan untuk berhijab.  

Yang kedua adalah kegiatan mingguan, diantaranya: 

a. Kultum yang dilaksanakan setiap jumat pagi sebelum mulai 

pelajaran. Dalam kultum ini yang mengisi tidak hanya guru PAI 

saja tetapi dilibatkan kepada semua kalangan guru yang 

dipandang mampu memberikan tausiyah kepada siswa. Ada dari 

guru Bahasa Inggris, Guru BK, Guru PKn, semua yang dianggap 

mampu dicantumkan dalam jadwal. Bahkan rencana kedepan 

kultum ini akan melibatkan siswa dari rohis khususnya. Pada saat 

kultum ini siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi siswa juga 

disediakan buku khusus resum kultum yang dipersiapkan oleh 

anak-anak Rohis. Setiap hari kamis anak-anak rohis yang bertugas 

keliling kelas untuk memberikan buku khusus catatan kultum 

kepada siswa, dan pada hari jum’at pagi buku resum tersebut siap 
digunakan oleh siswa dan pada jum’at siangnya buku resum 

tersebut ditarik kembali oleh petugas rohis yang kemudian direkap 

dan diserahkan kepada guru PAI sebagai penilaian aspek 

spiritual. 

b. Salah Jum’at yang dijadwalkan perkelas setiap minggunya secara 
rutin.  

c. Kegiatan rohis yang dilakukan setiap hari jum’at sepulang 
sekolah. 

Yang ketiga adalah kegiatan tahunan, diantaranya adalah: 

a. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dilaksanakan di bawah 

naungan OSIS melalui anggota rohis yang melibatkan semua siswa 
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1) Bakti sosial yang dilaksanakan pada Maulud Nabi yaitu 

membersihkan masjid-masjid di satu kecamatan yang ditunjuk 

pada setiap tahunnya, yang mana tahun ini di laksanakan di 

kecamatan Babadan. Kegiatan bakti sosial ini pengurusnya 

dari anak-anak rohis. 

2) Khataman al-Qur’an yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Muharam. Kegiatan khataman al-Qur’an ini dilaksanakan di 
Masjid Al-Kautsar dan kegiatan ini tidak hanya untuk anak-

anak rohis saja tetapi untuk semua siswa dan untuk umum 

siapa saja yang mau. 

3) Bakti sosial yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. 

Baksos dilaksanakan di luar sekolah. Pada kegiatan baksos ini 

tidak hanya membagikan daging korban kepada masyarakat 

yang berada di lingkungan yang ditempati, tetapi juga 

mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak SD di lingkungan 

sekitar. 

b. Pondok Ramadhan, yang mana kegiatan pondok Ramadhan ini 

diperuntukkan kepada kelas baru saja yaitu kelas X. 

c. Istighosah dan Sima’an al-Qur’an yang dilaksanakan pada HUT 
sekolah. Kegiatan istighosah dan sima’an al-Qur’an ini untuk 
semua warga sekolah yang dalam pelaksanaannya biasanya diatur 

waktunya secara bergiliran per kelas. 

d. Bedah film yang berbasis keagamaan. Kegiatan bedah film ini 

diurusi oleh anak-anak rohis. Kegiatan ini untuk umum.  

e. Bedah buku atau kajian Islam. Kegiatan bedah buku ini ada dua 

macam, pertama intern (khusus untuk anggota rohis) yaitu 

kegiatan angkringan, dan ISC. Kedua untuk umum, yaitu LMT 

(Lembaga Manajemen Training), kegiatan  bukan saja 

diperuntukkan siswa SMA 1 Ponorogo saja, tetapi juga untuk 

siswa-siswa sekolah lain.”78
 

 

Pemaparan dari Bapak Kasmu’i, M. Pd. I tersebut didukung 

dengan penjelasan dari Bapak Suyoto, S.Ag, MA., M.Pd, sebagai berikut: 

“Selain itu ada kegiatan Istighosah, shalat hajat yang 

dilaksanakan di sekolah oleh siswa kelas XII semester genap.” 

 

Bapak Asroji selaku guru PAI di SMA Negeri 1 Ponorogo juga 

menuturkan: 
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“Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sebagai upaya 

membangun budaya religius di SMA Negeri 1 Ponorogo 

diantaranya adalah: 

a. Kegiatan pondok Ramadhan 

b. Shalat dhuhur berjama’ah setiap hari 
c. Anjuran shalat dhuha 

d. Shalat Jum’at di sekolah 

e. Kultum jum’at pagi 
f. Do’a bersama sebelum dan sesedah pelajaran dengan suara keras. 

Selain itu juga ada kegiatan tahunan, diantaranya: 

a. Baksos pada hari raya kurban, setiap anak membayar iuran. 

Kegiatan baksos ini kadang dilaksanakan di sekolah dan kadang 

dilaksanakan di luar sekolah. Jika dilaksanakan di sekolah 

biasanya kami juga shalat Id bersama di sekolah. 

b. Pada saat Maulud Nabi baksos ke masjid-masjid. Siswa membantu 

semampunya, yaitu dengan menyumbang alat-alat kebersihan di 

masjid tersebut.pelaksanaan baksos didampingi oleh guru. 

c. Pada malam 1 Muharam mengadakan khataman al-Qur’an. 
d. Pada saat HUT sekolah diadakan sima’an al-Qur’an di sekolah, 

walau pelaksanaannya belum rutin setiap tahun.”79
 

 

Dan ini terbukti saat peneliti malakukan observasi di kelas X IPA 

2, sebelum memulai pelajaran siswa berdo’a diteruskan membaca surat 

pendek yang dikoordinasi oleh guru PAI. Pada jam istirahat pertama pun 

terlihat banyak siswa yang pergi ke masjid untuk melakukan shalat dhuha. 

Shalat dhuhur pun dilakukan dengan berjama’ah, walau belum seluruh 

siswa mengikuti. 

 

Budaya religius yang telah tertanam tentu tidak bisa begitu saja 

dibiarkan. Tetapi perlu adanya upaya untuk mempertahankan, 

mengembangkan bahkan memaksimalkannya. Berikut penuturan Bapak 

Kasmu’i, M. Pd. I: 
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“Untuk memaksimalkan kegiatan yang telah kami laksanakan 

adalah adanya upaya untuk istiqomah atau ajeg melaksanakan 

kegiatan-kegiatan teresebut. Selain itu kami juga menerima 

berbagai masukan baik dari sesama guru PAI maupun guru selain 

PAI, dan bahkan masukan dari luar sekolah. Seperti beberapa saat 

lalu itu ada masukan dati Depag Jatim yaitu program hafalan One 

Day One Ayat.”80
 

 

Bapak Suyoto Suyoto, S.Ag, MA., M.Pd juga menuturkan sebagai 

berikut: 

“Kegiatan budaya religius tersebut dikaitkan dengan instrument 

penilaian sebagai sikap spiritual dan social pada mata pelajaran 

PAI. Biasanya ada angket yang diberikan kepada siswa.”81
 

 

Selain itu Bapak Kasmu’I, M. Pd, I menambahkan: 

“Untuk melihat perkembangannya ada dua tolok ukur, yaitu 
pertama di sekolah. Kita melihat perkembangan siswa bersikap 

ramah, sapa, senyum, salam. Siswa juga serius saat  kultum, 

mereka mau mendengarkan dan meresum, karena ada satu acuan 

buku penilaian khusus resum seperti yang dijelaskan sebelumnya 

tadi. Karena mereka yang tidak meresum maka tidak mendapat 

nilai, begitu pula siswa yang hasil resumannya menjiplak milik 

temannya. Selain itu siswa juga akan berhati-hati dalam bersikap, 

mawasdiri karena penilaian kurikulum 2013 itu tidak hanya berupa 

nilai berbasis nilai tes, lisan, tetapi nilai sikap juga menjadi acuan 

nilai rapot juga. Ada aspek sosial dan spiritual. Guru memantau 

bagaimana sikap siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Tentu 

dengan begitu akan  memotivasi siswa  lebih mawasdiri dan 

berhati-hati. Yang kedua adalah di luar sekolah atau di rumah. 

Kalau di luar sekolah atau di rumah ini kan guru tidak bias 

memantau secara langsung bagaimana sikap siswa, siswa kembali 

kepada orang tua mereka masing-masing, tetapi sebagai upayanya 

kami ada Buku Penghubung Kegiatan Keagamaan dan Budi 

Pekerti Siswa. Jadi setelah melakukan apapun shalat wajib 

misalnya, siswa mencontreng di buku ini. Tidak hanya itu kami 

membuat program minimal siswa membaca 5 ayat al-Qur’an di 
rumah dan kemudian mereka mencontreng di buku penghubung ini. 

Buku ini dimaksudkan untuk penilaian diri khususnya pada mata 

pelajaran PAI. Jadi dengan adanya buku ini akan membangun 
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kemauan siswa walau sebagian dari mereka masih berorientasi 

pada nilai.”82
  

  

Hal tersebut terbukti saat peneliti melakukan observasi dengan 

melihat Buku  Penghubung Kegiatan Keagamaan dan Budi Pekerti Siswa, 

dengan telatennya guru merekap buku tersebut, walau belum seluruh guru 

PAI menerapkannya. Dan dibuku tersebut juga tertera tanda tangan wali 

murid siswa. hal ini membuktikan bahwa orang tua siswa juga ikut serta 

mendukung. 

 

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan 

memaksimalkan budaya religius ini tentu tidak cukup hanya dari guru PAI 

saja, tetapi juga perlu adanya dukungan dari semua warga sekolah. Berikut 

penuturan Ibu Eli Nikmatul Marihor selaku guru Bahasa Arab: 

“Upaya yang bisa kami lakukan sebagai wujud dukungan 
mengembangkan dan memaksimalkan budaya religius di sekolah 

adalah salah satunya mengikuti shalat dhuhur berjama’ah di 
masjid sekolah bersama siswa dan juda membiasakan berdo’a 
sebelum dan sesudah pelajaran.”83

 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan ada begitu banyak  strategi 

yang dilakukan oleh guru PAI di SMA Negeri 1 Ponorogo dalam  

membangun budaya religius di sekolah ada yang bersifat harian mingguan 

dan Tahunan. Pertama harian, kegiatan yang dilakukan diantaranya: (1) 

Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran, (2) Shalat dhuhur berjama’ah dan 

shalat dhuha, (3) Program 3S (salam, senyum, sapa), (4) anjuran agar 
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siswa berpakaian Islamidan (5) program membaca al-Qur’an minimal 5 

ayat dan amalan-amalan ibadah yang dilakukan dirumah yang dipantau 

dengan buku penghubung. Kedua mingguan, kegiatan yang dilakukan 

diantaranya: (1) kultum setiap jum’at pagi, (2) Shalat Jum’at secara 

bergiliran per kelas, (3) kegiatan rohis, (4) istighosah dan shalat hajat 

siswa kelas XII pada semester genap. Ketiga tahunan, kegiatan yang 

dilakukan diantaranya: (1) kegiatan PHBI, (2) Pondok Ramadhan (3) 

Khatam al-Qur’an, (4) bedah film islami, (5) bedah buku islami, (5) 

istighosah dan sima’an al-Qur’an pada HUT sekolah. 

2. Kontribusi Budaya Religius terhadap Perilaku Siswa di SMA Negeri 1 

Ponorogo 

Membangun suasana religius di sekolah sangat penting dan perlu 

diaplikasikan kepada seluruh aspek sekolah agar nantinya terbiasa berbuat 

hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, budaya 

religius harus diterapkan sejak dini kepada anak agar nantinya menjadi 

sebuah kebiasaan. Karena segala sesuatu itu tidak terbentuk begitu saja, 

tetapi membutuhkan proses. Berikut penuturan Bapak Kasmu’i, M. Pd. I: 

“Manfaat adanya kegiatan-kegiatan untuk membangun budaya 

religius tersebut diantaranya adalah untuk melatih atau 

membiasakan diri siswa agar menanamkan nilai spiritual dalam 

kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kami yang di sekolah saja, 

tetapi orang tua siswa juga ikut serta merasakan manfaatnya. 

Orang tua siswa merasa anak-anaknya dipantau untuk melakukan 

hal-hal yang baik, tidak hanya pandai dalam pelajaran tetapi juga 

memiliki akhlak dan kebiasaan yang bagus karena adanya buku 
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penghubung bagi siswa. Sehingga orang tua merasa bangga 

terhadap anak-anaknya.”84
 

  

Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi, di dalam Buku 

Penghubung Kegiataan Keagamaan dan Budi Pekerti siswa tertera tanda 

tangan wali murid siswa. hal ini membuktikan bahwa orang tua siswa ikut 

serta dalam membangun perilaku religius siwa ketika mereka kembali ke 

rumah masing-masing. 

Fadil Mustafa siswa kelas XI IPA juga menuturkan: 

“Saya sangat senang dengan adanya kegiatan-kegiatan Islami atau 

budaya religius yang diterapkan di sekolah ini. Menurut saya 

belajar itu kan berproses, jadi alangkah lebih baiknya jika proses 

tersebut dilakukan sejak dini sehingga nantinya menjadi sebuah 

kebiasaan yang matang. Banyak hal yang saya rasakan dari sini, 

saya belajar untuk lebih disiplin, memanajeman waktu agar lebih 

baik, dan adanya dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik, 

yaitu adanya perubahan sikap, munculnya rasa tanggung jawab, 

dan lebih berhati-hati.”85
 

 

Dengan pemahaman Islam yang dipahami anak dari sekolah, 

tentunya memberikan banyak manfaat untuk kelangsungan hidupnya 

sehari-hari. Dengan demikain selanjutnya anak akan mulai terbiasa 

berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam ketika berada di 

masyarakat. Pada akhirnya anak akan mampu bersosialisasi dan diterima 

bahkan mempunyai peran di masyarakat Berikut penuturan bapak Asroji: 

“Selama ini ada manfaat yang kami pantau dari siswa setiap 

harinya ketika di sekolah, anak-anak lebih tampak beragama, 

diantaranya mereka belajar untuk shalat tepat waktu, melakukan 
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shalat sunnah dhuha dengn kesadarannya sendiri, walau pun 

belum maksimal keseluruhan siswa.”86
 

  

Bapak Kasmu’I, M. Pd. I juga menuturkan: 

“Manfaatnya diantaranya adalah dengan adanya program 
hafalan surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan tadi misalnya, 

diharapkan nantinya anak-anak dalam mengerjakan shalat tidak 

hanya itu itu saja suratnya.”87
 

 

Berikut penuturan Endah Nur A. siswa kelas XI IPS: 

“Menurut saya dengan diterapkannya budaya religius di sekolah 

ini sangatlah bagus, karena mendukung pelajaran sekolah, 

mewadahi siswa untuk meningkatkan spiritual. Selain itu, dengan 

adanya kegiatan-kegiatan islami, kultum setiap jum’at pagi 
misalnya, dapat menambah pengetahuan yang saya dapat karena 

banyaknya materi kultum yang diberikan setiap minggunya dengan 

tema yang berbeda-beda. Dan dengan adanya kegiatan-kegiatan 

budaya religius ini banyak hal yang dapat saya rasakan. 

Diantaranya  adanya perubahan yang lebih baik pada diri saya. 

Lebih sopan, lebih ramah dan lebih menghargai teman.”88
  

 

Dampak dari penanaman budaya religius ini tentu tidak hanya 

dirasakan oleh siswa saja, tentunya semua warga sekolah ikut serta 

merasakan.  Berikut penuturan Ibu Eli Nikmatul Mahiroh selaku guru 

Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo: 

“Iya, tentunya saya ikut merasakan dampak dari diterapkannya 

budaya religius di sekolah ini. Siswa terlatih untuk shalat 

berjama’ah, kepribadian siswa juga nampak baik, mereka 

mempunyai sopan santun ketika bertemu dengan guru-guru.”89
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Data di atas terbukti dengan hasil observasi  yang dilakukan 

peneliti,  peneliti menemukan berbagai hal yang sangat mengesankan yang 

dilakukan oleh para peserta didik. Tidak disangka, meski sekolah ini 

adalah sekolah umum tetapi suasana religius sangat terasa di sana. Ketika 

bel istirahat pertama berbunyi, tanpa dikoordinasi banyak siswa yang pergi 

ke masjid umtuk melaksanakan shalar dhuha, pada jam istirahat kedua pun 

shalat dhuhur dilakukan dengan berjama’ah. Dan juga ditemukan ketika 

peserta didik bertemu guru di luar kelas, mereka tidak segan untuk 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru, menyapa ketika 

berpapasan, dan juga dri setiap kelas terlihat kerukunan dan kekompakan. 

Selain itu mayoritas siswinya juga menggunakan seragam berjilbab. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa banyak dampak 

yang dirasakan oleh siswa maupun guru dengan diterapkannya budaya 

religius di SMA Negeri 1 Ponorogo. Siswa terlihat lebih sopan santun dan 

sadar beribadah walaupun belum keseluruhan. Selain itu siswa juga lebih 

berhati-hati dalam bertindak, tumbuh rasa tanggung jawab dan mawasdiri. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Strategi Guru PAI dalam Membangun Budaya Religius di SMA 

Negeri 1 Ponorogo 

Strategi guru Pendidikan Agama Islam untuk mewujudkan budaya 

religius di sekolah di antaranya yaitu:  

1. Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah 

Yaitu dengan melalui:  

a) Internalisasi Nilai  

Menurut Muhaimin ada beberapa tahap dalam internalisasi 

nilai, yaitu: (1) tahap transformasi nilai, yakni pada tahap ini guru 

hanya sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang 

kurang baik kepada siswa, yang semata-mata sebagai komunikasi 

verbal, (2) tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai 

dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antar 

siswa dengan guru bersifat interaksi timbal balik, dalam tahap ini guru 

terlibat untuk memberikan contoh amalan yang nyata dan siswa 

diminta memberikan respon yang sama yakni menerima dan 

mengamalkan nilai itu, (3) tahap trans internalisasi yakni dalam tahap 
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ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya 

melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya).
90

 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Guru PAI di SMA Negeri 1 

Ponorogo, dalam menginternalisasikan nilai religius kepada siswa, 

guru PAI dalam setiap pelajaran menganjurkan kepada siswanya untuk 

berpakaian yang Islami, dengan berhijab misalnya. Walaupun tidak 

ada aturan baku dari sekolah yang mewajibkan siswinya untuk 

berhijab. Tidak ada paksaan dalam anjuran berhijab ini, Guru PAI 

hanya menyinggung dalam arti member motivasi, mengingatkan andai 

seperti ini alangkah lebih baiknya. Jadi hanya sekedar nasehat.
91

 

b) Keteladanan 

Keteladanan dapat dilakukan melalui pendekatan keteladanan 

dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada para warga sekolah 

dengan cara halus, dengan memberikan alasan dan prospek baik yang 

bisa meyakinkan mereka.
92

 Dalam hal ini Guru PAI khususnya 

memberi teladan kepada siwa-siswinya untuk melakukan shalat dhuha 

pada jam istirahat pertama. Walau tidak ada koordinasi dari sekolah,  

tetapi banyak siswa yang sadar untuk melaksanakan shalat dhuha.
93

 

 

c) Pembiasaan 
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Pembiasaan dalam beragama dapat menciptakan kesadaran 

dalam beragama, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan kepada 

para warga sekolah dengan memberikan contoh kepada orang lain 

dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia tidak lain 

adalah untuk menyempurnakan akhlak, dengan memberikan contoh 

pribadi beliau sendiri.
94

 

Melalui strategi pembiasaan ini yang dapat dilakukan Guru PAI 

di SMA Negeri 1 Ponorogo yaitu dengan shalat dhuhur berjama’ah di 

sekolah. Yang mana di masjid sekolah telah disediakan absen vinjer. 

Absen vinjer diberikan sebagai upaya mengoptimalkan atau 

memaksimalkan kegiatan shalat dhuhur dan shalat jum’at di sekolah. 

Absen vinjer ini dikelola oleh anak-anak Rohis, mulai dari awal 

mendetek sidik jari siswa siswi baru sampai mengelola dan kemudian 

hasil rekapannya diserahkan kepada guru PAI yang kemudian 

dimasukkan ke dalam nilai siswa. Setiap anak yang akan mengerjakan 

shalat dhuhur dan shalat dhuha absen dulu di absen vinjer tersebut. 

Walau awalnya masih berorientasi pada nilai, diharapkan lama 

kelamaan siswa akan terbiasa untuk melakukan shalat dhuhur 

berjama’ah. Guru PAI juga membiasakan siswa dengan program 

Shalat Jum’at yang dijadwalkan perkelas setiap minggunya secara 

rutin.
95
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Guru PAI khususnya, juga membiasakan berdo’a sebelum dan 

sesudah pelajaran. Guru PAI khususnya, menyediakan lembaran do’a 

yang difotocopy dan dibagikan per kelas.
96

  

Selain itu,  di luar sekolah atau di rumah guru PAI juga 

membiasakan siswa untuk membaca al-Qur’an minimal lima ayat dan 

melatih keistiqomahan shalatnya. Kegiatan ini dapat dipantau walau 

tidak secara langsung, yaitu dengan melalui perantara Buku 

Penghubung Kegiatan Keagamaan dan Budi Pekerti Siswa. Yang 

kemudian, buku ini direkap dan sebagai penilaian diri siswa.
97

 

d) Pembudayaan 

Budaya mempunyai fungsi sebagai wadah penyalur keagamaan 

siswa dan hal ini hampir dapat ditemui pada setiap agama. Karena 

agama menuntut pengalaman secara rutin di kalangan pemeluknya. 

Pembudayaan dapat muncul dari amaliyah keagamaan baik yang 

dilakukan kelompok siswa maupun secara perseorangan.
98

 

Dalam strategi pembudayaan, guru PAI membudayakan program 

3S (salam, senyum, sapa). Hal ini dilakukan untuk menambah atau 

mempererat ukhuah diantara warga sekolah.
99

 

e) Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah  

Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan secara sistemik 

dimana unsur-unsur pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, 
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strategi dan evaluasi harus terpadu dan saling berkaitan. Sesuai dengan 

paradigma baru, bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta 

didik, pembelajaran sebagai upaya menemukan dan menggali 

pengetahuan baru (in-quiry), sebab itu pembelajaran harus dilakukan 

secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang dan 

memotivasi.
100

 

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Guru PAI di SMA 

Negeri 1 Ponorogo membuat program hafalan surat-surat pendek dan 

ayat-ayat pilihan, jadi ada tambahan, tidak sekedar materi saja.  

Selain program hafalan, juga ada kegiatan kultum yang 

dilaksanakan setiap jum’at pagi sebelum dimulainya jam pelajaran. 

Dalam kultum ini yang mengisi tidak hanya guru PAI saja tetapi 

dilibatkan kepada semua kalangan guru yang dipandang mampu 

memberikan tausiyah kepada siswa. Ada dari guru Bahasa Inggris, 

Guru BK, Guru PKn, semua yang dianggap mampu dicantumkan 

dalam jadwal. Bahkan rencana kedepan kultum ini akan melibatkan 

siswa dari rohis khususnya. Pada saat kultum ini siswa tidak hanya 

mendengarkan saja, tetapi siswa juga disediakan buku khusus resum 

kultum yang dipersiapkan oleh anak-anak Rohis. Hasil resum di buku 

ini kemudian direkap dan diserahkan kepada guru PAI sebagai 

penilaian aspek spiritual.
101

 

f) Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah  
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Seiring dengan tujuan pendidikan bahwa sekolah harus 

mengembangkan budaya agama di sekolah, sebab itu kegiatan 

ekstrakurikuler terutama bidang agama sangat membantu dalam 

pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah terutama dalam 

pengembangan suasana religius di lingkungan sekolah. Di sini 

diharapkan adanya komitmen bersama warga sekolah terutama kepala 

sekolah, guru dan OSIS untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, di karenakan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat 

membantu meningkatkan pemahaman terhadap agama.
102

 

Dalam kurikulum sekolah juga dituntut untuk memberikan 

alokasi pada aspek kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk 

pengembangan diri setara 2 jam pelajaran. Seiring dengan peran 

sentral agama dalam pendidikan, maka bentuk pengembangan diri 

tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat membantu para peserta 

didik terutama dalam mengembangkan aspek-aspek life skill siswa 

terutama social life skill dan personal life skill, karena kegiatan-

kegiatan ekstarkurikuler itu relatif banyak melibatkan siswa dalam 

pelaksanaanya, sementara para guru hanya sebagai pembina, 

pengawas, dan koordinatornya.
103

 

                                                           
102

 Sahlan,  Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke 

Aksi, 112. 
103

Sahlan,  Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke 

Aksi, 113. 



80 
 

 

Ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo sebagagai 

sarana membangun budaya religius adalah ekstrakulikuler Rohis. 

Dibawah naungan OSIS melalui anggota Rohis dan melibatkan semua 

siswa, banyak kegitan yang dilakukan sebagai upaya membangun 

budaya religius. Kegiatan tersebut diantaranya adalah (1)Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI), yang mana biasanya sekolah melaksanakan 

bakti social pada Maulud Nabi dengan membersihkan masjid-masjid di 

kecamatan yang dipilih; Khataman Al-Qur’an yang dilaksanakan pada 

tanggal 1 Muharam; Bakti soaial yang dilaksanakan pada hari raya Idul 

Adha. (2) Istighosah dan Sima’an al-Qur’an yang dilaksanakan pada 

HUT sekolah, (3) Bedah film yang berbasis keagamaan, (4) Bedah 

Buku atau Kajian Islam. Selain itu juga ada kegiatan Pondok 

Ramadhan. Dalam semua kegiatan tersebut, Guru PAI berlaku sebagai 

pembimbing dan selanjutnya bertanggungjawab kepada kepala 

sekolah.
104

 

Semua kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan wadah bagi 

siswa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keagamaannya sehingga 

dapat memberikan nilai positif yang berpengaruh terhadap jiwa 

keagamaanya dan nilai spritual yang dimiliki semakin kuat sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan serta siap untuk menghasilkan output yang siap 

untuk menghadapi dunia yang akan datang. 
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B. Analisis Kontribusi Budaya Religius terhadap Perilaku Siswa di SMA 

Negeri 1 Ponorogo 

Perilaku terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman 

seseorang, dan bukan faktor bawaan (faktor intern) seseorang, serta tergantung 

obyek tertentu.
105

 

Azwar menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku itu antara lain yaitu: pengalaman pribadi, kebudayaan, 

orang lain yang dianggab penting, media massa, lembaga pendidikan atau 

lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu.
106

  

Perilaku seseorang terhadap sesuatu obyek umumnya dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang dianut dan melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai 

pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai 

tertentu dalam mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan 

merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya.  

Demikian pula yang dilakukan oleh Guru PAI di SMA Negeri 1 

Ponorogo, penanaman budaya religius di sekolah memberikan pengalaman-

pengalaman religi kepada siswa sehingga kelak akan menjadi perilaku mulia 

yang melekat pada diri siswa. Dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Guru 

PAI ternyata membawa kontribusi terhadap perilaku siswa. diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Internalisasi Nilai 
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Guru PAI di SMA Negeri 1 Ponorogo, dalam menginternalisasikan nilai 

religius kepada siswa, guru PAI dalam setiap pelajaran menganjurkan 

kepada siswanya untuk berpakaian yang Islami, dengan berhijab misalnya. 

Walaupun tidak ada aturan baku dari sekolah yang mewajibkan siswinya 

untuk berhijab. Tidak ada paksaan dalam anjuran berhijab ini, Guru PAI 

hanya menyinggung dalam arti member motivasi, mengingatkan andai 

seperti ini alangkah lebih baiknya. Jadi hanya sekedar nasehat. Hal ini 

diharapkan akan membentuk sopan santun siswa.  

2. Keteladanan  

Dalam hal ini Guru PAI khususnya memberi teladan kepada siwa-siswinya 

untuk melakukan shalat dhuha pada jam istirahat pertama. Walau tidak ada 

koordinasi dari sekolah,  tetapi banyak siswa yang sadar untuk 

melaksanakan shalat dhuha. Dengn melaksanakan sahalat dhuha akan 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan yang berimplikasi pada sikap dan 

perilaku positif, dapat mengontrol diri, lisan terjaga, dan istiqomah dalam 

beribadah. 

 

 

3. Pembiasaan  

Melalui strategi pembiasaan ini yang dapat dilakukan Guru PAI di 

SMA Negeri 1 Ponorogo yaitu dengan shalat dhuhur berjama’ah di 

sekolah. Yang mana di masjid sekolah telah disediakan absen vinjer. 

Absen vinjer diberikan sebagai upaya mengoptimalkan atau 
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memaksimalkan kegiatan shalat dhuhur dan shalat jum’at di sekolah. 

Absen vinjer ini dikelola oleh anak-anak Rohis, mulai dari awal mendetek 

sidik jari siswa siswi baru sampai mengelola dan kemudian hasil 

rekapannya diserahkan kepada guru PAI yang kemudian dimasukkan ke 

dalam nilai siswa. Setiap anak yang akan mengerjakan shalat dhuhur dan 

shalat dhuha absen dulu di absen vinjer tersebut. Walau awalnya masih 

berorientasi pada nilai, diharapkan lama kelamaan siswa akan terbiasa 

untuk melakukan shalat dhuhur berjama’ah. Guru PAI juga membiasakan 

siswa dengan program Shalat Jum’at yang dijadwalkan perkelas setiap 

minggunya secara rutin.
107

 Dengan membiasakan melaksanakan shalat 

dhuhur di awal waktu secara berjama’ah akan membentuk kedisiplinan 

siswa. 

Guru PAI khususnya, juga membiasakan berdo’a sebelum dan 

sesudah pelajaran. Guru PAI khususnya, menyediakan lembaran do’a yang 

difotocopy dan dibagikan per kelas.
108

  Kegiatan ini memiliki implikasi 

pada spiritualitas dan mentalitas bagi siswa yang akan dan sedang belajar.   

Selain itu,  di luar sekolah atau di rumah guru PAI juga 

membiasakan siswa untuk membaca al-Qur’an minimal lima ayat dan 

melatih keistiqomahan shalatnya. Kegiatan ini dapat dipantau walau tidak 

secara langsung, yaitu dengan melalui perantara Buku Penghubung 

Kegiatan Keagamaan dan Budi Pekerti Siswa. Yang kemudian, buku ini 

                                                           
107

 Lihat Transkip Wawancara 02/W/11-4-2016 dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini  
108

 Lihat Transkip Wawancara 02/W/11-4-2016 dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini 



84 
 

 

direkap dan sebagai penilaian diri siswa.
109

 Dari program ini diharapkan 

nilai kejujuran muncul pada diri siswa. karena siswa mencontreng sendiri 

di buku tersebut, ketika telah selesai membaca al-Qur’an minimal 5 ayat. 

Selain itu juga membentuk kesadaran siswa dalam beribadah. 

4. Pembudayaan 

Dalam strategi pembudayaan, guru PAI membudayakan program 

3S (salam, senyum, sapa). Hal ini dilakukan untuk menambah atau 

mempererat ukhuah diantara warga sekolah.
110

 Secara sosiologis sapaan 

dan salam dapat meningkatkan interaksi antar sesama, dan berdampak 

pada rasa penghormatan sehingga antara sesama saling dihormati dan 

dihargai, selain itu juga muncul rasa rendah hati. Sehingga timbul nuansa 

keakraban serta kesantunan. 

5. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah 

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Guru PAI di SMA 

Negeri 1 Ponorogo membuat program hafalan surat-surat pendek dan ayat-

ayat pilihan, jadi ada tambahan, tidak sekedar materi saja.  

Selain program hafalan, juga ada kegiatan kultum yang 

dilaksanakan setiap jum’at pagi sebelum dimulainya jam pelajaran. Dalam 

kultum ini yang mengisi tidak hanya guru PAI saja tetapi dilibatkan 

kepada semua kalangan guru yang dipandang mampu memberikan 

tausiyah kepada siswa. Ada dari guru Bahasa Inggris, Guru BK, Guru 

PKn, semua yang dianggap mampu dicantumkan dalam jadwal. Bahkan 
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rencana kedepan kultum ini akan melibatkan siswa dari rohis khususnya. 

Pada saat kultum ini siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi siswa 

juga disediakan buku khusus resum kultum yang dipersiapkan oleh anak-

anak Rohis. Hasil resum di buku ini kemudian direkap dan diserahkan 

kepada guru PAI sebagai penilaian aspek spiritual.
111

 Karena siswa 

ditugaskan untuk meresum ketika kultum berlangsung, maka siswa akan 

mempunyai rasa tanggungjawab kepada tugasnya. 

6. Pengembangan Kegiatan Ekstrakulikuler di Sekolah 

Ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo sebagagai 

sarana membangun budaya religius adalah ekstrakulikuler Rohis. Dibawah 

naungan OSIS melalui anggota Rohis dan melibatkan semua siswa, 

banyak kegitan yang dilakukan sebagai upaya membangun budaya 

religius. Kegiatan tersebut diantaranya adalah (1)Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI), yang mana biasanya sekolah melaksanakan bakti social 

pada Maulud Nabi dengan membersihkan masjid-masjid di kecamatan 

yang dipilih; Khataman Al-Qur’an yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Muharam; Bakti soaial yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. (2) 

Istighosah dan Sima’an al-Qur’an yang dilaksanakan pada HUT sekolah, 

(3) Bedah film yang berbasis keagamaan, (4) Bedah Buku atau Kajian 

Islam. Selain itu juga ada kegiatan Pondok Ramadhan. Dalam semua 
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kegiatan tersebut, Guru PAI berlaku sebagai pembimbing dan selanjutnya 

bertanggungjawab kepada kepala sekolah.
112

 

Dari semua kegiatan tersebut diharapkan siswa akan memiliki misi 

kedepan, yaitu mampu mengajak orang kedalam angan-angannya, 

kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana. 

Tetapi pada saat yang sama ia dengan mantap menatap realitas masa kini. 

Dari kegiatan kajian Islami misalnya, dalam kegiatan tersebut siswa saling 

berdiskusi dan bertukar pendapat. Oleh karena itu siswa diharapkan 

mempunyai rasa rendah hati, yaitu mau menghargai pendapat orang lain 

dan tidak merasa dirinyalah yang paling benar. Selain itu, dari Kegiatan 

PHBI dimana siswa melakukan bakti sosial di masjid-masjid misalnya, hal 

ini akan membentuk rasa peduli dan berguna bagi orang lain. 

Dengan pemahaman Islam yang dipahami anak dari sekolah, tentunya 

memberikan banyak manfaat untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. 

Dengan demikian selanjutnya anak akan mulai terbiasa berperilaku sesuai 

dengan ajaran agama Islam ketika berada di masyarakat. Pada akhirnya anak 

akan mampu bersosialisasi dan diterima bahkan mempunyai peran di 

masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Strategi yang dilakukan Guru PAI dalam membangun budaya religius di 

SMA Negeri 1 Ponorogo adalah: 

a. Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, melalui: 

1) Internalisasi Nilai 

2) Keteladanan 

3) Pembiasaan 

4) Pembudayaan 

5) Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah 

6) Pengembangan Kegiatan Ekstrakulikuler di Sekolah. 

2. Kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa di SMA Negeri 1 

Ponorogo, yaitu siswa terlihat lebih sopan santun dan sadar beribadah, 

siswa lebih berhati-hati dalam bertindak, tumbuh rasa tanggung jawab, 

disiplin, mawasdiri, rendah hati dan saling menghargai, mempunyai misi 

kedepan serta berguna bagi orang lain. 

B. Saran 

1. Kepala sekolah, sebagai masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan 

kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai religius sehingga terwujud 

tujuan yang diinginkan. 
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2. Guru PAI, untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan budaya 

religius di sekolah. 

3. Siswa-siswi, hendaknya mengamalkan atau mencerminkan ilmu yang 

mereka dapat dalam kehidupan sehari- hari.   
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