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ABSTRAK 

 

Reni, Setio. 2019. Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Budaya Religius 

Peserta Didik di SMKN 1 Magetan. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Guru PAI, Budaya Religius, Peserta Didik 

 

Di SMKN 1 Magetan ini toleransi antar umat beragama sangat 

tinggi yang mana peserta didiknya adalah bukan dari kalangan muslim saja 

melainkan juga ada beberapa peserta didik yang non muslim, hanya saja 

dalam pelaksanaan religiuitasnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 

sifat dan perilaku yang kurang baik pada diri peserta didik. Dengan adanya 

hal tersebut maka, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk 

menumbuhkan sifat dan perilaku yang baik. Dalam pelakanaannya, guru 

PAI sangat berperan dalam menumbuhkan sifat-sifat dan perilaku yang 

baik serta meningkatkan budaya religius peserta didik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) upaya 

guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 

Magetan (2) hasil guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta 

didik di SMKN 1 Magetan (3) faktor pendukung dan penghambat guru 

PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 

Magetan 

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu data reduksi 

(reduction data), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 

(verification). 

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) 

upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di 

SMKN 1 Magetan adalah: a) pengadaan program keagamaan, b) 

melakukan pembiasaan, c) pemberian pajangan dan moto yang mengadung 

nilai keagamaan, d) penanaman nilai religius. (2) hasil guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan adalah: 

perubahan perilaku peserta didik positif dan perolehan hasil perlombaan 

keagamaan. (3) faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan adalah: 

faktor pendukung berasal dari pimpinan, guru dan masyarakat sedangkan 

faktor penghambat adalah pengaruh dari lingkungan dan media massa 

serta kurangnya kesadaran pada diri peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Di negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim yang 

kemudian menjadikan pendidikan agama Islam sebagai salah satu pendidikan 

yang menjadi dasar bagi pendidikan yang lain. Hal tersebut juga membuat 

pola pikir masyarakat beranggapan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

suatu pendidikan yang di idolakan oleh mayarakat luas. Dalam meningkatkan 

mutu suatu pendidikan, pendidikan agama Islam dapat dijadikan suatu alasan 

untuk merubah pribadi seseorang agar lebih baik dan dapat membangun 

moral suatu bangsa. 

Pendidikan agama di sekolah tidak terlepas dari peran guru 

pendidikan agama Islam yang pada hakikatnya bertugas mengajar dan 

memberikan pengetahuan keagamaan serta memberikan pembinaan dalam 

pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlak peserta didik. Namun tidak 

hanya itu, tetapi juga memberikan suatu panutan yang dapat dijadikan contoh 

oleh peserta didiknya atau suri tauladan. Yang mana peserta didik nantinya 

tidak akan berperilaku buruk ataupun berperilaku menyimpang dari norma-

norma agama Islam. 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak jarang ditemukan 

perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan generasi muda. Diantaranya 

adalah pergaulan bebas, berpakaian minim dan kurangnya perhatian terhadap 
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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 menyentuh 

aspek afeksi dan psikomotorik.
1
 

Pendidikan agama menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Ini berarti bahwa pendidikan agama bukan hanya 

sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, melainkan justru yang 

lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan 

berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupan sesuai dengan norma-norma 

yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing. Keberagamaan atau 

religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang 

tidak hanya melakukan ritual (beribadah) tapi juga ketika melakukan aktifitas 

lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga 

aktifitas yang tidak tampak dan terjadi di dalam hati seseorang.
2
 

Membangun suasana religius di sekolah sangat penting dan hal 

tersebut perlu diaplikasikan kepada seluruh warga sekolah baik guru, peserta 

didik ataupun karyawan. Penanaman nilai religius diberikan kepada peserta 

didik dengan pemberian pengajaran yang sesuai dengan yang ditentukan oleh 

agama Islam. Hal tersebut tentunya diawali oleh guru, karena sangat berperan 

                                                      
1
 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN Pres, 2009), 

66. 
2
 Djamaludin Ancok, Psikologi Islam, Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 76. 
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dalam memberikan contoh kepada peserta didik terutama guru pendidikan 

agama Islam yang menjadi suatu panutan bagi peserta didik. Karena apabila 

seorang guru agama memberikan suatu contoh yang baik maka peserta didik 

akan mengikuti contoh tersebut. 

Hal itupun juga dilakukan di SMKN 1 Magetan. SMKN 1 Magetan 

sudah melakukan usaha tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai religius 

tersebut. Mengingat bahwa ada masalah-masalah yang terjadi yang dialami 

oleh sekolah ini yang menyebabkan harus diadakan suatu tindakan yang 

dilakukan sekolah untuk menanggulangi perilaku buruk. Contoh perilaku 

buruk tersebut seperti kebiasaan-kebiasaanya yang kurang baik atau tidak 

bermanfaat yang dilakukan oleh peserta didik, dimana saat pelaksanaan 

kegiatan religiuitas peserta didik seringkali menghiraukan hal tersebut dan 

lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat.
3
  

Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ratno, 

S.Ag selaku guru PAI di SMKN 1 Magetan, mengatakan bahwa di SMKN 1 

Magetan religiuitas peserta didik sangat tinggi seperti semua peserta didik 

berseragam lengan panjang walaupun ada yang non muslim, namun ada 

beberapa peserta didik dalam mengenakan seragam panjang tidak sesuai 

dengan seragam sekolah dan kurang pantas dikenakan oleh anak sekolah 

yaitu seragam yang ketat. Serta dalam peningkatan budaya religius di 

sekolah, peserta didik seringkali menghiraukan kegiatan-kegiatan religiusitas 

                                                      
3
Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada bulan November 2018. 
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yang ada di sekolah.
4
 Hal seperti ini perlu adanya upaya yang dilakukan 

untuk menindaklanjuti perilaku peserta didik yang kurang baik tersebut. 

Di SMKN 1 Magetan sebenarnya toleransinya sangat tinggi yang 

mana peserta didiknya adalah bukan dari kalangan muslim saja melainkan 

juga ada beberapa peserta didik yang non muslim, hanya saja dalam 

pelaksanaan religiuitasnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sifat dan 

perilaku yang kurang baik pada diri peserta didik. Dengan adanya hal tersebut 

maka, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sifat dan 

perilaku baik. Dalam pelakanaannya, guru PAI sangat berperan dalam 

menumbuhkan sifat-sifat dan perilaku yang baik dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat membantu peserta didik dalam 

penanaman nilai-nilai religius serta dalam meningkatkannya. 

Dari beberapa fakta yang ada di SMKN 1 Magetan dan mengingat 

sekolah ini adalah sekolah umum maka budaya religius perlu ditingkatkan. 

Dalam peningkatan budaya religius tidak terlepas dari peran guru PAI yang 

senantiasa menjadi peran terpenting dalam meningkatkan budaya religius 

sekolah. Untuk  itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di 

SMKN 1 Magetan.  

 

 

 

                                                      
4
 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019, jam 11.00 siang, di depan ruang 

guru SMKN 1 Magetan. 
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B.  Fokus Penelitian  

Untuk mempermudah peneliti mengkaji lebih mendalam, penelitian 

ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan 

budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta 

didik di SMKN 1 Magetan? 

2. Bagaimana hasil guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta 

didik di SMKN 1 Magetan? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan? 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai peneliti adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya 

religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil guru PAI dalam meningkatkan budaya 

religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru PAI 

dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan 

yang  berkaitan dengan meningkatkan budaya religius peserta didik dan 

juga sebagai dasar teoritis dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini bermanfaat agar dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan menentukan langkah untuk meningkatkan kinerja guru 

dalam meningkatkan budaya religius peserta didik sehingga dapat 

memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik dan dapat 

memberikan budaya sekolah yang berkualitas secara intelektual, 

emosional, dan spiritual. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat agar dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan penambah informasi untuk menentukan sikap yang lebih tepat 

untuk menentukan cara seorang guru dalam meningkatkan budaya 

religius peserta didik di sekolah. 
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c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah pengetahuan 

atau wawasan dan usaha pengembangan pengetahuan kemampuan dan 

keterampilan penulis yang diperoleh selama dalam bangku kuliah. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, 

maka sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan untuk menunjukkan tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami tentang pembahasan awal dari 

penelitian ini. 

BAB II berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang mana teori tersebut ditulis untuk memperkuat suatu judul penelitian yang 

diteliti yaitu tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik di SMKN 1 Magetan. Landasan teori ini berfungsi sebagai 

pemandu dan pisau analisis dalam membahas dan memaknai data-data yang 

didapatkan.  

BAB III berisi tentang metodologi penelitian yang memuat pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data. Dalam hal 

ini akan memudahkan pembaca dalam memahami cara penelitian yang 

dilakukan. 
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BAB IV berisi tentang temuan penelitian yang merupakan gambaran 

umum lokasi peneliti dan deskripsi data yang meliputi: sejarah sekolah, letak 

geografis, visi, misi dan tujuan sekolah, sarana prasarana, tenaga pendidik dan 

kependidikan serta jumlah siswa, struktur organisasi dan kegiatan keagamaan. 

Sedangkan deskripsi data khususnya adalah upaya guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan, hasil guru 

PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan 

serta faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam meningkatkan budaya 

religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

BAB V, dalam suatu penelitian pasti akan dilakukan suatu analisis dari 

penelitian yang telah dilakukan serta hasil dari penelitian tersebut, maka dalam 

bab V ini berisi tentang analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti yaitu tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

BAB VI berisi penutup, yang mana pada bab ini di dalamnya 

menguaraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berisi 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan untuk 

berbagai pihak yang terkait.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

 

A.  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan meningkatkan budaya 

religius peserta didik, berdasarkan penelusuran diantaranya adalah: 

Penelitian oleh Aning Suryani yang berjudul “upaya guru PAI dalam 

membangun budaya religius dan kontribusinya terhadap perilaku siswa (studi 

kasus di SMA Negeri 1 Ponorogo)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 

(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 menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis 

data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan 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, pembiasaan 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 
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bertindak, tumbuh rasa tanggung jawab, disiplin, mawasdiri, rendah hati dan 

saling menghargai, mempunyai misi kedepan serta berguna bagi orang lain.  

Persamaan penelitian ini adalah upaya guru PAI dalam membangun 

budaya religius siswa, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus 

kajiannya yaitu mengenai kontribusi budaya religius terhadap siswa. 

Penelitian oleh Muhammad Wahyudi yang berjudul “upaya guru PAI 

dalam meningkatkan budaya religius siswa melalui Jum’at pagi di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Mlarak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Bagaimana tugas dan fungsi guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

siswa di SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak. (2) Apa faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMP Negeri 1 

Kecamatan Mlarak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi,  dan dokumentasi, sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa: (1) Tugas dan fungsi guru dalam 

kegiatan Jum’at pagi di SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak yaitu guru harus 

berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang berada di sekolah agar menjadi 

contoh bagi para muridnya. (2) Faktor pendukung dari kegiatan Jum’at pagi 

diantaranya, siswa sebagian besar dari lingkungan muslim, SMP Negeri 1 

Kecamatan Mlarak. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana ibadah yang 

memadai, dibiasakan dengan 3 S (Senyum, Sapa, Salam) sedangkan faktor 

penghambat dari kegiatan Jum’at pagi kurangnya dari tenaga pendidik yang 
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berkecimpung dalam kegiatan ini, kurangnya antusias atau pertisipasi dari 

peserta didik.  

Persamaan penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik, sedangkan perbedaannya 

terdapat pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini fokus kepada 

kegiatan Jum’at pagi di SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak. 

Penelitian oleh Khusnaeni yang berjudul “peran guru PAI sebagai 

motivator dalam pembiasaan beribadah (studi kasus di SMK Negeri 1 

Puhpelem)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana 

kegiatan pembiasaan beribadah oleh guru kepada siswa di SMK N 1 

Puhpelem Wonogiri (2) Apa yang dilakukan oleh guru sebagai motivator 

dalam pembiasaan beribadah siswa di SMK N 1 Puhpelem Wonogiri (3) 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembiasaan beribadah siswa di SMK N 1 Puhpelem 

Wonogiri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan 

teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa: (1) Dengan memberikan pengarahan 

kepada siswa diharapkan agar siswa mampu menerapkan pembiasaan 

beribadah dalam kehidupan sehari-hari. (2) Peran guru PAI sebagai motivator 

dalam pembiasaan beribadah di SMK Negeri 1 Puhpelem cukup baik. Hal ini 

terbukti ketika waktu sholat dhuhur, para siswa tertib melaksanakan kegiatan 

sholat dhuhur berjamaah. (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam 
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pembiasaan beribadah ini adalah dari pola asuh orang tua, guru, lingkungan 

dan teman sebaya.  

Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti mengenai peran guru 

PAI sebagai motivator dalam budaya religius, sedangkan perbedaannya 

terletak pada fokus penelitian tentang pembiasaan beribadah. 

B.  Kajian Teori 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan 

pelajaran di sekolah. Secara khusus guru adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam membantu anak dalam mencapai 

kedewasaannya masing-masing.
5
 Guru adalah komponen terpenting di 

sekolah dalam proses pembelajaran, karena guru sangat berperan dalam 

membentuk pesesta didik menjadi manusia yang berpotensi pada bidang 

pembangunan. 

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 

identitas 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 

                                                      
5
 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 

138. 
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karakteristik pekerjaan professional.
6
 Seorang guru harus memberikan 

contoh kepada peserta didik karena guru adalah suri tauladan bagi 

siswanya. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan 

siswanya menjadi yang lebih baik, dan dalam proses pembelajaran guru 

harus memberikan materi yang dapat diterima oleh siswanya dengan 

mudah. 

Secara etimologi kata guru berasal dari kata bahasa Arab yaitu 

“ustadz” yang berarti orang yang melakukan aktivitas memberi 

pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan pengalaman.
7
 Guru dikenal 

dengan al-mu’alim atau al’ustadz yang bertugas memberikan ilmu 

dalam majlis taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, al-

mu’alim atau al’ustadz, dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang 

yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia.
8
 

Secara terminologi guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan pendidikan dan pengalaman 

agama Islam kepada peserta didik.
9
 

Menurut Novan Ardi Wiyani dikutip dari Zakiyah Daradjat, 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah guru agama di samping 

melaksanakan tugas pengajaran yaitu memberikan pengetahuan 

keagamaan, ia juga melaksanakan pendidikan dan pembinaan bagi 

peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan 

                                                      
6
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 2003), 13. 

7
 Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 99. 
8
 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 12. 

9
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akhlaq, juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanam dan 

ketaqwaan peserta didik.
10

 

Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai kewajiban untuk 

mendidik kepada anak didiknya dengan tujuan memberikan pelajaran 

nilai-nilai agama Islam, sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam 

pada peserta didik dengan cerminan melalui kepribadian dan tingkah 

laku sehari-hari dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.
11

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang mengajarkan 

pengetahuan keagamaan. Namun tidak hanya mengajarkan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga mendidik peserta didik dengan nilai-nilai 

agama yang baik yang nantinya dapat dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian guru 

Pandidikan Agama Islam haruslah memberikan suatu contoh yang baik 

yang akan dijadikan panutan bagi peserta didik. 

b. Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Kepribadian guru terbentuk atas pengaruh kode kelakuan seperti 

yang diharapkan masyarakat dan sifat pekerjaannya. Guru harus 

menjalankan peranannya menurut kedudukannya dalam barbagai situasi 

sosial. Kelakuan yang tidak sesuai dengan peranannya yang sesuai akan 

dikecam dan harus dielakkan. Sebaliknya, kelakukan yang sesuai akan 
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dimantapkan dan norma-norma kelakuan akan diinternalisasikan dan 

menjadi suatu aspek dari kepribadiannya.
12

 

Diantara kepribadian guru PAI adalah guru PAI sebagai suri 

tauladan. Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan 

oleh peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan perkataan 

lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta 

didik. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh (suri tauladan) 

bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari 

sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang 

diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.
13

 

Guru mempunyai peran yang sangat penting di dunia 

pendidikan. Selain tugas guru membimbing dan mengajar peserta didik,  

guru harus memberikan suatu ajaran dan contoh kepada peserta didik 

baik dalam berperilaku maupun dalam tutur kata. Yang mana nantinya 

apa yang dicontohkan juga akan ditiru dan menjadi panutan dalam 

kehidupan bagi peserta didik. Karena guru adalah suri tauladan bagi 

anak didiknya sehingga guru haruslah memberi contoh yang baik dalam 

sekolah ataupun di masyarakat. 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam maka sewajarnya guru 

PAI memiliki kepribadian yang seluruh aspek kehidupannya adalah 

“uswatun khasanah”. Pribadi guru adalah uswatun khasanah. Betapa 
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tingginya derajat seorang guru sehingga wajar bila guru diberi berbagai 

julukan yang tidak pernah ditemukan pada profesi lain.
14

 Menjadi 

seorang guru PAI adalah sebagai panutan bagi peserta didiknya 

sehingga sudah seharunya guru memberikan contoh-contoh yang baik 

kepada peserta didik. 

Guru memiliki kedudukan yang sangat terhormat, karena 

tanggung jawabnya yang berat dan mulia, sebagai guru ia dapat 

menentukan atau paling tidak mempengaruhi kepribadian subyek 

pendidik. Bahkan guru yang paling baik bukan hanya mempengaruhi 

individu, melainkan juga dapat mengangkat dan meluhurkan derajat 

suatu umat. 

Guru membawa amanah ilahiyah untuk mencerdaskan 

kehidupan umat dan membawanya taat ibadah dan berakhlak mulia. 

Karena tanggung jawabnya yang tinggi itu ia dituntut untuk memiliki 

persyaratan tertentu baik yang berkaitan dengan kompetensi 

professional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Tentang keempat 

kompetensi ini, Undang-Undang Guru dan Dosen, pemerintah telah 

memberikan rambu-rambunya. Untuk itu, tidak mudah menjadi guru 

Muslim yang baik. Kepribadian guru harus merupakan refleksi dari 

nilai-nilai Islam.
15

 

Menjadi seorang Guru Agama Islam mempunyai tanggung 

jawab yang sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah yang 
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baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya hal tersebut 

maka menjadi seorang guru harus mempunyai kompetensi yang telah 

ditetepakan oleh Undang-Undang dan yang sesuai dengan agama, agar 

nantinya guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang pendidik yang berkompeten. 

c. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, 

bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategi yang 

memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan 

bangsa.
16

 Guru mempunyai peran penting bukan hanya di sekolah 

melainkan juga di masyarakat karena guru merupakan seorang yang 

menjadi panutan bagi masyarakat karena guru merupakan seorang yang 

berperan dalam memajukan suatu bangsa menjadi lebih baik.  

Menjadi seorang guru PAI tidaklah sekedar hanya bertugas 

mengajar pada peserta didiknya saja, akan tetapi seorang guru 

Pendidikan Islam pada dasarnya memiliki dua tugas pokok, yaitu: 

1. Tugas Instruksional 

Yaitu menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman 

agama kepada peserta didiknya untuk dapat diterjemahkan ke dalam 

tingkah laku dalam kehidupannya. 
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2. Tugas Moral 

Yaitu mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik 

agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari 

keburukan dan mengajarkan agar tetap pada fitrohnya yaitu 

religiusitas.
17

 

Tugas guru PAI yang pada dasarnya adalah memberikan 

pengetahuan tentang keagamaan. Namun tidak hanya itu, guru PAI juga 

harus memberikan pengajaran-pengajaran yang memiliki nilai positif 

yang mana hal tersebut nantinya akan dibawa peserta didik dalam 

kehidupan bermasyarakat. Tugas lain yang menjadi tanggung jawab 

seorang guru PAI adalah memberikan pengetahuan untuk selalu 

medekatkan diri kepada Allah SWT. 

Dalam literatur yang ditulis oleh ahli pendidikan Islam, tugas 

guru ternyata bercampur dengan syarat dan sifat guru. Ada beberapa 

pernyataan tentang tugas guru yang dapat disebutkan, yang diambil dari 

uraian penulis Muslim tentang syarat dan sifat guru, misalnya sebagai 

berikut: 

1) Guru harus mengetahui karakter murid. 

2) Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam 

bidang yang diajarkannya maupun dalam mengajarkannya. 
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3)  Harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan 

ilmu yang diajarkannya.
18

 

Sedangkan menurut Kementrian Agama RI, tugas dan tanggung 

jawab guru PAI adalah:
19

 

1) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengajar 

Guru PAI harus menjadi pengajar yang baik, dalam arti 

persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran, sikap di depan kelas, dan 

pemaham peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pendidik 

Yaitu sebagai guru PAI tidak hanya mempunyai tugas 

menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, tetapi 

yang lebih penting adalah membetuk jiwa dan batin sehingga dapat 

menjadikan mereka berakhlak mulia. 

3) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Da’i 

Fungsi ini dalam arti sempit, artinya guru PAI yang mengajar di 

sekolah umum mendapat tanggapan positif dari guru-guru lain di 

sekolah tersebut. 

4) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konsultan 

Maksudnya di samping sebagai pengaja dan pendidik, guru PAI 

juga berfungsi sebagai konsultan bagi peserta didik atau guru lainnya 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi atau 

permasalahan belajar. 
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5) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pemimpin Pramuka 

Kegiatan pramuka dapat dijadikan sebagai tempat 

mengembangkan PAI, lebih sempurna lagi apabila guru PAI aktif di 

dalamnya. 

6) Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pemimpin Informan 

Artinya guru PAI bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik, 

tetapi sebagai pemimpin keluarga dan masyarakat.
20

 

Guru PAI selain bertugas sebagai seorang pengajar yang 

memberikan ilmu pengetahuan tentang keagamaan di dalam kelas, 

tetapi juga mempunyai beberapa tugas di luar kelas. Yang mana hal 

tersebut juga dapat bermanfaat bagi peserta didik dan juga bagi anggota 

masyarakat di lingkungan sekolah. Namun tidak hanya sebatas bertugas 

di sekolah, guru PAI juga mempunyai tugas di luar sekolah yaitu di 

lingkungan masyarakat.  

2. Budaya Religius  

a. Pengertian Budaya 

Budaya atau culture  merupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologi sosial. Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia, budaya 

diartikan sebagai pemikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah 

berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.
21

 

Yang dinamakan budaya adalah totalitas pola kehidupan 

manusia yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan 
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suatu masyarakat atau penduduk yang ditranmisikan bersama. Budaya 

merupakan hasil cipta, karya dan karya manusia yang lahir atau 

terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran 

tanpa pemaksaan dan ditranmisikan pada generasi selanjutnya secara 

bersama.
22

 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

adalah suatu pemikiran yang lahir dari masyarakat dan diterima oleh 

semua masyarakat tersebut. Yang kemudian menjadi suatu kebiasaan 

yang dilakukan di masyarakat secara terus menerus dengan keadaan 

secara sadar dan akan terus dilakukan seiring waktu kemudian akan 

diteruskan oleh generasi selanjutnya sacara bersama.  

b. Unsur-Unsur Budaya 

Unsur pokok kebudayaan  menurut Bronislaw Malinowski 

sebagaimana dikutip oleh Elly M. Setiadi yaitu: 

1) Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota 

masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekeliling. 

2) Organisasi ekonomi 

3) Alat-alat lembaga pendidikan 

4) Organisasi kekuatan.
23

 

Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat ada tujuh unsur, 

yaitu: a) teknologi dan sistem peralatan, b) sistem mata pencaharian 
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hidup, c) organisasi sosial, d) bahasa, e) kesenian, f) sistem 

kepercayaan, g) sistem ilmu pengetahuan.
24

 Kebudayaan itu paling 

sedikit memiliki tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai a) suatu komplek 

ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, b) 

suatu yang kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam 

masyarakat, dan c) sebagai benda-benda karya manusia.
25

 

Unsur kebudayaan dari suatu masyarakat pada dasarnya 

mempunyai kegunaan dan manfaat bagi masyarakat tersebut. Unsur 

kebudayaan masyarakat tidak hanya memiliki satu atau dua unsur saja 

melainkan memiliki beberapa unsur yang mana unsur tersebut tidak 

hanya berupa suatu yang umum melainkan juga berupa unsur religius. 

Kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang telah ada di dapatkan 

dengan cara belajar dan berorganisasi kemudian mendapat suatu respon 

yang baik dari masyarakat. 

c. Pengertian Budaya Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

menjalankan agama yang dianutnya, toleran dalam pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan memeluk agama lain.
26

 Religius 

merupakan suatu sikap yang selalu mengedapankan toleransi terhadap 

hal apapun serta taat dan patuh dalam menjalankan aturan agama yang 

dianutnya. 
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Keberagamaan atau religiuitas dapat diwujudkan dalam berbagai 

sisi kehidupan manusia. Aktifitas beragama tidak hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika 

malakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 

Bukan hanya yang berkaitan dengan aktifitas yang tampak oleh mata, 

tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang.
27

 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan 

nilai pembentuk karakter yang sangat penting. Artinya manusia yang 

berkarakter adalah manusia yang religius. Banyak yang berpendapat 

bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. Hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa banyak orang yang beramal tetapi tidak 

menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Mereka dapat disebut 

beragama tetapi tidak religius.
28

 Religius tidak hanya berkaitan dengan 

hal ibadah saja, namun religius merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan baik yang sesuai dengan ajaran agama.  

Budaya religius adalah suatu kebiasaan keagamaan yang tercipta 

dari hasil cipta, karya dari suatu masyarakat. sekelompok orang atau 

organisasi yang di dalamnya berisi pengalaman agama, kepercayaan 

secara menyeluruh atas dasar percaya atau iman kepada Tuhannya dan 
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tanggung jawabnya pribadi yang sudah menjadi tradisi yang dapat 

mempengaruhi sikap serta perilaku setiap orang. 

Budaya religius lembaga pendidikan adalah upaya terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya 

organisasi yang diikuti oleh seluruh warga lembaga pendidikan 

tersebut. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi dalam lembaga 

pendidikan maka secara sadar maupun tidak ketika warga lembaga 

mengikuti tradisi yang tertanam tersebut sebenarnya warga lembaga 

pendidikan sudah melakukan ajaran agama.
29

 

Budaya religius yang ada di lembaga pendidikan biasanya 

bermula dari penciptaan suasana religius disertai penanaman nilai-nilai 

religius secara istiqomah. Penciptaan suasana religius dapat dilakukan 

dengan mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan lembaga 

pendidikan. Karena apabila tidak diciptakan dan dibiasakan, maka 

budaya religius tidak akan terwujud.
30

 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

religius di lembaga pendidikan ada karena dalam suatu sekolah 

mempunyai suatu aturan atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 

oleh seluruh warga sekolah dan dilaksanakan secara terus menerus. 

Sehingga menciptakan suatu budaya yang akan terus dilaksanakan atau 

dibiasakan dan akan menjadi budaya di sekolah.  
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d. Budaya Religius di Lembaga Pendidikan 

Budaya relegius yang ada di lembaga pendidikan biasanya 

bermula dari penciptaan suasana religius yang disertai dengan nilai-nilai 

religius secara istiqamah. Penciptaan budaya religius dapat dilakukan 

dengan mengadakan kegiatan keagaman di lingkungan lembaga 

pedidikan. Kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya religius di 

lingkungan lembaga pendidikan  antara lain: 

Pertama, melakukan kegiatan rutin, yaitu penggembangan 

kebudayaan religius secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar 

biasa di lembaga pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam 

kegitan sehari-hari yang terintergrasi dengan kegiatan yang telah 

diprogramkan. 

Kedua, menciptakan lingkungan  lembaga pendidikan yang 

mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan 

agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi 

para peserta didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang 

caranya belajar beragama. Dalam tumbuh kembangnya peserta didik 

dipengaruhi oleh lingkungan lembaga pendidikan, selain lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. Suasana lingkungan lembaga 

pendidikan dapat menumbuhkan budaya religius. Suasana lembaga 

pendidikan dapat membimbing peserta didik agar mempunyai akhlak 
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mulia, perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga akhirnya menjadi 

dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.
31

 

Ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara 

formal oleh guru agama dengan materi pelajaran agama dalam suatu 

proses pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di luar proses 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan 

pendidikan agama secara spontan ketika mengahadapi sikap atau 

perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 

Keempat, menciptakan suasana religius. Tujuannya untuk 

mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian agama dan tata 

cara pelaksanaan agama tersebut dalam keidupan sehari-hari. Selain itu 

juga menunjukkan pengembangan kehidupan di lembaga pendidikan 

yang tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai kegiatan yang 

dilakukan olehh guru dan peserta didik. Oleh karena itu keadaan dan 

situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan antara lain 

peralatan peribadatan seperti tempat untuk sholat (masjid atau 

mushalla), alat-alat sholat seperti sarung, peci, mukena, sajadah atau 

pengadaan al-Quran. Selain itu di ruang kelas bisa ditempelkan 

kaligrafi, sehingga peserta didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang 

baik. Selain itu dengan menciptakan suasana keagamaan di sekolah 
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antara sesama guru, guru dengan peserta didik, atau peserta didik 

dengan peserta didik lainnya.
32

  

Kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

sekolah/madrasah untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, 

minat dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan seni, 

seperti membaca al-Quran, adzan, seri tilawah, serta untuk mendorong 

peserta didik sekolah mencitai kitab suci, dan meningkatkan minat 

peserta didik untuk membaca, menulis serta mempelajari isi kandungan 

al-Quran. Guru juga harus mampu menciptakan dan memanfaatkan 

keberagamaan dengan menciptakan suasana dalam peribadatan seperti 

sholat, puasa dan lain-lain. 

Keenam, menyelanggarakan berbagai macam perlombaan 

seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, 

kecepatan, dan ketepan menyampaikan pengetahuan dan 

mempraktikkan materi pendidikan agama Islam. 

Ketujuh, diselenggarakannya aktivitas seni, seperti seni suara, 

seni musik, seni tari, atau seni kriya. Seni memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengetahui atau menilai kemampuan 

akademis, sosial, emosional, budaya, moral, dan kemampuan 

pribadinya lainnya untuk mengembangkan spiritual rokhaninya.
33

 

                                                      
32

 Ibid., 109-110. 
33

 Ibid., 110-112. 

 

 



 
 

34 
 

Budaya religius di sekolah pada awalnya adalah suatu kegiatan 

keagamaan yang dibuat oleh sekolah yang kemudian dilakukan oleh 

anggota masyarakat sekolah secara terus menurus atau istiqomah. 

Budaya religius juga akan tercipta dengan mengadaan atau penciptaan 

kegiatan agama yang dapat mengembangkan pribadi peserta didik 

menjadi lebih baik. Kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya religius 

peserta didik adalah dengan memberikan suatu kegiatan keagamaan 

serta memberikan sarana penunjang yang bagi peserta didik agar 

tercapainya kegiatan tersebut. 

e. Penanaman Nilai Religius 

Istilah nilai keberagamaan (Religius) merupakan istilah yang 

tidak mudah untuk diberikan untuk diberikan batasan secara pasti, ini 

disebabkan karena nilai merupakan sebuah realita yang abstrak. Secara 

etimologi nilai keberagamaan berasal dari dua kata yakni: nilai dan 

keberagamaan. Menurut Rokeach sebagaimana dikutip oleh Ngainun 

Naim bahwasannya nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang 

berada pada suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap 

pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti 

terhadap suatu objek. Sedangkan keberagamaan merupakan suatu sikap 

atau keadaan yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
34
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Penanaman nilai religius mempunyai posisi yang sangat penting 

dalam upaya mewujudkan budaya religius. Karena hanya dengan 

penanaman nilai religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai 

religius dalam kehidupan.
35

 Penanaman nilai religius sangatlah 

dibutuhkan agar sikap dan perilaku yang ada mencerminkan sikap 

sebagai seorang muslim yang baik, yang mana apabila penanaman nilai 

religius dilakukan secara terus menerus maka akan menjadikan suatu 

yang membudaya di dalam diri seseorang. 

Menurut Muhammad Fathurrohman dikutip dari Ari Ginanjar, 

terdapat beberapa sikap budaya agama yang tampak dalam diri 

seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya:
36

 

1) Kejujuran  

Rahasia untuk meraih sukses mereka adalah dengan selalu 

berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidak jujuran kepada 

pelanggan, orang tua, pemerintah dan masyarakat, pada akhirnya akan 

mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang 

berlarut-larut. Total dalam kejujuran menjadi solusi, meskipun 

kenyataan begitu pahit. 

2) Keadilan 

Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap 

adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Mereka 
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berkata, “pada saat saya berlaku tidak adil, berarti saya telah 

mengganggu keseimbagan dunia”. 

3) Bermanfaat Bagi Orang Lain 

Hal ini merupakan salah satu bentuk religius yang tampak dari 

diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi saw: “sebaik-baik manusia 

adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain”.
37

 

4) Rendah Hati  

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau 

kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah yang selalu benar 

mengingat kebenaran juga selalu ada pada diri orang lain. 

5) Bekerja Efisien 

Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada 

pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. Mereka menyelesaikan pekerjaan dengan santai, namun 

mampu memusatkan perhatian mereka data belajar dan bekerja. 

6) Visi ke Depan 

Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya dan 

menjabarkan begitu rinci, cara untuk menuju kesana  tetapi pada saat 

yang sama ia dengan mantap menatap realitas masa kini. 
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7) Disiplin Tinggi 

Mereka sangatah disiplin, kedisiplinan mereka tumbuh dari 

semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan 

dan keterpaksaan. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang 

berpegang teguh pada komitmen untuk diri sendiri dan orang lain 

adalah hal yang dapat menumbuhkan energi tingkat tinggi.
38

 

Nilai religius seseorang dapat diwujudkan dengan berbagai 

sikap yang dilakukan dalam kehidupannya. Dimana sikap yang 

dilakukan bukan hanya melakukan kebiasaan ibadah saja, melainkan 

juga ketika melakukan kegiatan yang lain yang kemudian hal tersebut 

didorong oleh kekuatan nilai-nilai religius. 

f. Langkah Konkret untuk Mewujudkan Budaya Religius di Lembaga 

Pendidikan 

Langkah konkret untuk mewujudkan budaya religius di lembaga 

pendidikan, meminjam teori Koentjaraningrat tentang wujud 

kebudayaan, meniscayakan upaya pengembangan dalam tiga tataran, 

yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran 

simbol-simbol budaya. 

Pada tataran yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama oleh 

seluruh komponen sekolah berkaitan dengan nilai-nilai agama yang 

disepakati dan perlu dikembangkan di lembaga pendidikan. Setelah 

nilai-nilai agama disepakati, langkah selanjutnya adalah membangun 
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komitmen dan loyalitas bersama di antara semua anggota lembaga 

pendidikan terhadap nilai yang disepakati. Pada tahap ini diperlukan 

juga konsisten untuk menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati 

tersebut dan membutuhkan kompetensi orang yang merumuskan nilai 

guna memberikan contoh bagaimana mengaplikasiakan dan 

memanifestasikan nilai dalam kegiatan sehari-hari.
39

 

Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai religius yang telah 

disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku 

keseharian oleh semua warga sekolah. 

Dalam tataran simbol-simbol budaya, pengembangan yang perlu 

dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan 

dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya yang 

agamis. Perubahan simbol dapat dilakukan dengan prinsip menutup 

aurat, pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto dan moto yang 

mengandung pesan-pesan yang mengandung nilai keagamaan.
40

 

Mewujudkan budaya religius di lembaga sekolah dengan 

menggunakan pengembangan-pengembangan yang dilakukan akan 

membuat karakter dan perilaku warga sekolah menjadi lebih beragama. 

Dan tidak hanya itu, tetapi juga akan mencerminkan perilaku sebagai 

seorang muslim yang berakhlak baik, serta akan menjadikan suasana 

sekolah menjadi lebih agamis dan memberikan kesan yang religius di 
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dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah atau lingkungan 

masyarakat. 

g. Faktor Pendukung Terwujudnya Budaya Religius 

1) Dukungan dari Pimpinan 

Faktor pendukung terwujudnya budaya religius adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang sangat mendukung 

terwujudnya budaya religius adalah pimpinan atau kepala lembaga 

pendidikan.
 

Komitmen pimpinan lembaga sangat kuat dalam 

mewujudkan budaya religius, misalnya pengadaan doa bersama, 

kegiatan-kegiatan religius dan sebagainya. 

Besarnya dukungan pimpinan dapat dijelaskan dengan model 

sturktural, yaitu penciptaan budaya budaya religius yang disemangati 

oleh adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari luar 

atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lebaga pendidikan atau 

organisasi. Model ini biasanya bersifat “top down”, yakni kegiatan 

keagamaan dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat atau 

pimpinan.  

2) Dukungan dari Guru
41 

Faktor pendukung terwujudnya budaya religius adalah faktor 

dukungan dari seorang guru.  Yang mana guru memberikan pemahaman 

yang intensif dalam rangka mewujudkan budaya religius pendidikan. 
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Guru-guru menggerakkan kegiatan dan mampu bertindak sebagai 

uswatun khasanah dalam aplikasi sehari-hari.  

3) Dukungan Masyarakat 

Masyarakat, terutama  orang tua siswa, sangat mendukung 

adanya budaya religius di lembaga pendidikan karena merekan 

berkeinginan supaya anaknya menjadi anak yang berguna bagi 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam program 

pendidikan yang dicanangkan oleh suatu lembaga pendidikan. 

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu 

sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 

pertumbuhan pribadi siswa di madrasah.  

Dalam mengikutsertakan masyarakat dalam dunia pendidikan 

akan memudahkan lembaga untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang 

telah direncanakan. Hubungan masyarakat dengan sekolah bertujuan 

untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran; (2) memperkokoh serta 

meningkatkan kualtitas hidup dan penghidupan masyarakat; (3) 

menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan 

madrasah.
42

 

Dalam mewujudkan budaya religius di sekolah perlu adanya 

dukungan dari lingkungan sekitar yaitu dari lingkungan sekolah dan 

juga lingkungan masyarakat. Yang dapat memberikan dukungan agar 
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budaya religius di sekolah dapat terwujud tidak hanya dari lingkungan 

sekolah saja melainkan juga dari lingkungan masyarakat. Dukungan 

dari lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap 

terwujudnya budaya religius di sekolah yang mana masyarakat sangat 

berpengaruh besar terhadap pengembangan pertumbuhan pribadi siswa. 

h. Faktor Penghambat Terwujudnya Budaya Religius  

Dalam mewujudkan budaya religius ada faktor penghambat 

yang mempengaruhi terwujudnya budaya religius peserta didik, yaitu: 

1) Faktor penghambat internal meliputi kurangnya motivasi dan minat 

para siswa, lingkungan keluarga yang kurang harmonis. 

a) Faktor penghambat eksternal meliputi sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, kurang pedulinya guru, orang tua dan lingkungan, 

media massa.
43

 

3. Peserta Didik 

a. Pengertian Peserta Didik 

Dalam perspektif psikologis, peserta didik  adalah individu yang 

sedang berada dalam proses pertumbuhan  dan perkembangan, baik 

fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu 

yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal 

kemampuan fitrahnya.
44

 

                                                      
43

 Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah (Malang: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 138-139. 
44

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 39.  



 
 

42 
 

Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang 

menerima pengaruh dari seseorang, atau sekelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan.
45

 Dalam perspektif Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 4, “peserta 

didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangakan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan 

jenis pendidikan tertentu”.
46

 

Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang 

sedang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana 

mereka belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya di lembaga 

pendidikan. Dimana dalam proses pembelajarannya, peserta didik  

memerlukan suatu bimbingan dan arahan secara terus menerus agar 

dapat mengembangkan dirinya menuju kearah yang dicita-citakan. 

b. Hakikat Anak Didik 

Dalam prespektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik 

terdiri dari beberapa macam: 

1) Anak didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik 

bagi anak-anaknya maka semua keturunannya menjadi anak 

didiknya di dalam keluarga. 

2) Anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbangan 

pendidik di lembaga pendidkan formal maupun nonformal, seperti di 

sekolah, pondok pesantren, tempat pelatihan, sekolah keterampilan, 
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tempat pengajian anak, seperti TPA, majelis taklim, dan sejenis, 

bahwa peserta pengajian di masyarakat yang dilaksakan seminggu 

sekali atau sebulan sekali, semuanya orang-orang yang menimba 

ilmu dapat dipandang sebagai anak didik. 

3) Anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di 

lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, 

nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan 

kependidikan.
47

 

Anak didik adalah seseorang yang sedang melakukan proses 

pembelajaran menuju kearah yang lebih baik. Yang mana hal tersebut 

dilakukan baik di dalam pendidikan formal maupun non formal, yang 

kemudian menerima suatu bimbingan dan arahan, dan segala apapun 

untuk menjadi lebih baik. Hal tersebt bertujuan agar anak didik pada 

kemudian hari dapat melakukakn hal-hal yang positif sesuai dengan 

arahan yang berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh pendidik. 

c. Faktor Anak Didik 

Anak didik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 

1) Belum memiliki pribadi dewasa susila, sehingga masih menjadi 

tanggung jawab pendidik. 

2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, 

sehingga masih menjadi janggung jawab pendidik. 
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3) Sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar sedang ia kembangkan 

secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, rohahi, 

intelegensi, emosi, kemampuan bicara, perbedaan individual dan 

sebagainnya.
48

 

Dalam dunia pendidikan, anak didik memiliki beberapa 

karakteristik. Dimana dalam kehidupannya anak didik masih memiliki 

kekurangan dan memerlukan suatu pendidikan yang dapat 

menyempurnakan aspek tertentu, sehingga peserta didik  menjadi 

tanggung jawab pendidik. Anak didik juga memerlukan adanya suatu 

pengembangan dalam diri anak didik sehingga akan menjadikan anak 

didik berkembang dan dapat menyempurnakan aspek tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subyek penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah Studi 

Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
49

 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena dapat meneliti dan 

mengetahui langsung upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran serta dari peneliti itu 

sendiri. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 

mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi di 

lapangan. 

Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan dan 

pendengaran secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. Pengamatan 

berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 
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memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam 

lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gagasan.
50

 Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan sebagai pengamat penuh. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Magetan, yang beralamat 

di Jl. Kartini No. 06 Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. 

Lokasi sekolah ini berada di area kota kurang lebih 300 m di sebelah selatan 

alun-alun kota Magetan. Sekolah ini berdampingan dengan SMPN 1 

Magetan. SMKN 1 Magetan ini sekolah umum dimana peserta didiknya 

bukan hanya muslim tetapi juga ada non muslim, tetapi  toleransi antar umat 

beragama di SMKN 1 Magetan ini sangat tinggi dan budaya religiusnya 

menjadi bagian penting dalam penanaman nilai pendidikan yang Islami bagi 

peserta didik. Sehingga peneliti bertujuan untuk meneliti bagaimana upaya 

yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik 

di sekolah tersebut. 

D. Sumber Data 

Menurut Lexy J. Moleong Sumber data utama bisa berbentuk kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-

lainnya.
51

 Dalam penelitian ini sumber datanya dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu kata-kata, tindakan dan dokumen. 
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1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data pada pengumpul data
52

 yang diperoleh langsung dari narasumber 

yaitu guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah dan waka kurikulum 

di SMKN 1 Magetan. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
53

 Data diperoleh dari hasil wawancara kepala sekolah dan 

waka kurikulum di SMKN 1 Magetan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan peningkatkan budaya religius peserta didik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting 

dalam penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi 

untuk mendapatkan data yang diperlukan.
54

 Proses pengumpulan data 

dilakukan melalui beberapa teknik yaitu teknik wawancara, teknik observasi 

dan teknik dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
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itu.
55

 Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yang 

mana wawancara terbuka ini para subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara 

itu.
56

 

Adapun informan yang akan diambil datanya dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan 

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

c. Guru PAI 

Hasil wawancara dari masing-masing informasi tersebut ditulis  

lengkap dengan kode-kode dalam transkip. Tulisan lengkap dari 

wawancara tersebut dinamakan yaitu transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validitas data 

sangat tergantung pada kemampuan observer dalam mempengaruhi hal-hal 

yang terjadi di lapangan.
57

 Dalam observasi ini peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan. Dimana observasi nonpartisipan ini peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.
58

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang upaya guru 

PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik di sekolah. Adapun 
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yang akan diobservasi adalah guru Pendidikan agama Islam di SMKN 1 

Magetan. Di sini peneliti akan mengamati langsung dan berdasarkan 

wawancara langsung dengan guru PAI. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbetuk 

gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lainnya.
59

 Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini, dicatat dalam bentuk format transkip dokumentasi.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa dokumen arsip yang meliputi data kelembagaan seperti sejarah, visi 

dan misi, letak geografis, sarana prasaran, tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan serta kegiatan keagamaan yang ada di SMKN 1 Magetan dan 

tingkat kinerja guru di tempat yang akan di teliti. Selain itu metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk mendokumentasikan 

kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil pengumpulan data dengan cara 

teknik dokumentasi ini dicatat dalam format transkip dokumentasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.
60

 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, dalam analisis ini 

meliputi: data reduction, data display, dan concelussion 

drawing/verification.
61

 

1. Data Reduksi (Reduction Data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

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

penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai 

akhir penelitian.
62

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dengan 

proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori 

dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan display data secara 
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sistematik agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagiannya. 

Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.
63

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih berifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data 

berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Desain Analisis Data 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data 

itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemerikasaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, dan teori.
65

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara, b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan 

keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

yang berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, e) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang terkait.
66
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.  

Tahap-tahap tersebut sebagaimana dalam tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Tahap-Tahap Penelitan 

No. Tahapan Kegiatan Keterangan 

1. Tahap 

pralapangan 

Menyusun rencana 

penelitian, memilih lokasi 

penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, 

menjajaki dan menlai lokasi 

penelitian, memilih dan 

memanfatkan informan, 

menyiapakan perlengkapan 

penelitian. 

Peneliti menyiapkan 

segala sesuatu yang 

akan gunakan dalam 

pelaksanaan 

penelitian, sehingga 

penelitian dapat 

berjalan dengan 

lancar. 

2. Tahap  

pekerjaan  

Memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

Peneliti 

melaksanakan 

penelitian dengan 

membawa peralatan 

yang diperlukan dan 

yang telah disiapkan 

peneliti sebelumnya. 

3. Tahap 

analisis 

Melakukan analisis terhadap 

data yang telah 

dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Peneliti melakukan 

analisis  data yang 

diperoleh dari 

penelitian yang 

dilakukan dengan 

menggunakan teknik 

yang digunakan 
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dalam pengumpulan 

data tersebut. 

4. Tahap 

laporan  

Penulis menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis. 

Peneliti menuangkan 

hasil penelitian 

dengan cara 

membuat laporan 

terhadap hasil 

penelitian yang 

dilakukan di 

lapangan dengan 

cara yang sistematis, 

sehingga dapat 

dipahami oleh 

pembaca. 

 



 
 

55 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMKN 1 Magetan 

SMKN 1 Magetan sudah berdiri sejak tahun 1952, tetapi bukan 

SMEA atau SMK melainkan SGB (Sekolah Guru Bawah) yang berlokasi 

di SD Negeri Komplek Magetan di jalan Kartini No. 2 Magetan. Karena 

keberadaan sekolah ini penting dan sudah mulai berkembang dengan pesat, 

SGB akhirnya dipecah menjadi 2 bagian SGB 1 yang masuk pada pagi dan 

SGB 2 masuk pada sore hari. Dan pada saat itu Kepala Sekolahya adalah 

bapak Soeparni Notohadi Wasono, yang sebenarnya beliau masih 

menjabat sebagai guru di SMP Negeri 1 Magetan, sehingga jabatan 

tersebut hanya sementara. 

Pada tahun 1952 tersebut karena sekolah sudah mulai berkambang 

pesat maka dibangunlah gedung baru di sebelah selatan SD Negeri 

Komplek Magetan tersebut tepatnya di jalan Kartini No. 6 kurang lebih 

200 meter dari gedung awal. Baru kemudian pada tahun 1954 SGB pindah 

di gedung sendiri yaitu di jalan Kartini No. 6 Magetan. 

Pada saat berlokasi di gedung sendiri ada pengembangan 2 

kelompok yaitu SGB dan SGA (Sekolah Guru Atas). Lulusan SGB ini 

dipersiapkan untuk calon guru SD dan SGA dipersiakan untuk calon guru 

seperti SMP, SMA, STM dll. Pada tahun 1959 nama SGB dirubah menjadi 
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SGA (sesuai dengan program pemerintah) serta pengukuhan dari bapak 

Soeparni Notohadi Wasono sebagai kepala sekolah SGA. Dan ternyata 

siswa SGA pada saat itu banyak yang berasal dari luar daerah Kabupaten 

Magetan, misalnya dari Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Madiun, Pacitan 

serta Kabupaten sekitar. 

Selanjutnya pada tahun 1977  ada perubahan dari SGA menjadi 

SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan pada saat itu yang menjadi Kepala 

Sekolah adalah bapak Wachid, B.A. Pada saat kepemimpinannya, 

diadakan SPG sore yang diberi nama SWANAS 1 (Swadarma Nasional). 

Pada saat itu SPG menjadi sekolah favorit yang diminati masyarakat 

sekitar. 

Pada tahun 1989 yang kepemimpinannya dijabat oleh bapak Paidi, 

B.A. ada pemberitahuan dari pemerintah guna menutup semua SPG/SGO 

seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu guru di 

Indonesia. Dan ditahun yang sama ada perubahan yang dulunya SPG 

(Sekolah Pendidikan Guru) dirubah menjadi SMEA Negeri. Sebenarnya 

ada pilihan untuk dirubah menjadi STM, sehubung dengan kendala biaya 

dan praktek yang relatif besar maka diputuskan untuk dialihkan menjadi 

SMEA Negeri. Keputusan tersebut berdasarkan SK NO. 0342/V/1989 

pada tanggal 5 Juni 1989. 

Pada awalnya SMEA hanya menawarkan  2 jurusan, yaitu 

Akuntansi dan perdagangan. Namun pada tahun berikutnya ada 

penambahan jurusan yaitu Perkantoran. Untuk praktek kerja siswa 
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dinamakan dengan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan kemudian dirubah 

menjadi PSG (Pendidikan Sistem Ganda). 

Pada tahun 1998 pada pimpinan bapak Soebari Hardja Saputra 

sekolah ini mengalami perubahan nama lagi menjadi SMK Negeri 1 

Magetan yang lebih mengarah pada sekolah kejuruan (keterampilan). Dan 

keterampilan yang diajarkan diharapkan mampu menjadi bekal hidup 

(sesuai dengagn program keahliannya). Pada saat yang sama beliau 

menambahkan 2 kelompok bidang keahlian yaitu Bisnis Manajeman dan 

Pariwisata. Bisnis Manajemen meliputi Akuntansi, Penjualan dan 

Sekertaris. Pada tahun 1999 sekolah ini menambah 2 program studi, yaitu 

Pariwisata yang meliputi Usaha Jasa Pariwisata dn Akomodasi Perhotelan.  

Selanjutnya tahun 2008 pada kepemimpinan bapak Drs. Budiyono, 

M.Pd. SMKN 1 Magetan ini menambah 1 program keahlian yaitu 

Multimedia. Sehingga sampai sekarang SMKN 1 Magetan memiliki 6 

Kompetensi Keahlian. Dan untuk praktek kerjanya sendiri yang pada 

awalnya diberi nama PSG (Pendidikan Sistem Ganda) sekarang  

mempunyai julukan baru lagi yaitu Prakerin (Praktek Kerja Industri).  

Adapun siapa saja yang pernah memimpin SMKN 1 Magetan  

adalah sebagaimana pada tabel 4.1 berikut: 

Table 4.1 Tabel yang Pernah Memimpin SMKN 1 Magetan 

No. Nama Periode Kepemimpinan 

1 Soeparni Notohadi Wasono 
Kepala Sekolah SGA tahun 1959-

1969 

2 Wachid, B.A. Kepala Sekolah SPG tahun 1969-
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1988 

3 Paidi, B.A. 
Kepala Sekolah SPG/SMEA tahun 

1988-1990 

4 Partudji Dibyosarjono, B.A. 
Kepala Sekolah SMEA tahun 

1990-1992 

5 Drs. Abdul Ghafur 
Kepala Sekolah SMEA tahun 

1992-1998 

6 Drs. Soebari Hardjo Saputra 
Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan 

tahun 1998-2003 

7 Drs. Budiyono, M.Pd. 
Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan 

tahun 2003-sekarang 
67

 

 

 

2. Letak Geografis SMKN 1 Magetan 

SMKN 1 Magetan merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan di Kabupaten Magetan. Dimana di Kabupaten Magetan ini 

secara keseluruhan memiliki 35 SMK, diantaranya adalah 29 SMK Swasta 

dan 6 SMK Negeri. SMKN 1 Magetan ber51ada di Jl. Kartini No. 6, 

RT/RW 4/4, Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten 

Magetan, Provinsi Jawa Timur. SMKN 1 Magetan berbatasan dengan di 

sebelah utara SMP Negeri 1 Magetan; sebelah selatan dengan sungai, 

sebelah barat SMK Negeri 2 Magetan dan di sebelah timur Hotel 

Kanesma.
68

 

 

                                                      
67

 Lihat Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Nomor 01/D/28-3/2019 
68 Lihat Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Nomor 03/D/28-3/2019 

 



 
 

59 
 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMKN 1 Magetan 

Setiap lembaga pasti memiliki visi misi untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapai, sebagaimana pada lembaga pendidikan.  

Adapun visi SMKN 1 Magetan adalah “Mewujudkan SMK Negeri 

1 Magetan menjadi sekolah model yang berkarakter bangsa, berjiwa 

wirausaha, dan berbudaya lingkungan” 

Adapun misi SMKN 1 Magetan adalah “melakasanakan 

pembelajaran yang berkarakter bangsa, berjiwa wirausaha dan berbudaya 

lingkungan dengan melibatkan semua komponen sekolah dan stakeholder 

yang terkait; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan latihan 

dengan menerapkan sistem  manajemen mutu ISO 9001 : 2008; 

meningkatkan mutu lulusan yang unggul dan kompetitif bertandart 

Nasional dan Internasional. 

Tujuan dari SMKN Magetan adalah SMK Negeri 1 Magetan 

memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan sekolah 

menengah kejuruan yang terbaik. Komitmen ini diwujudkan dalam 

“Kebijakan Mutu” sekolah yang meliputi: 

1. Mempersiapkan tamatan yang memiliki karakter sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah yang kompeten sesuai kompetensi keahliannya 

2. Membekali peserta didik untuk mengembangkan kewirausahaan yang 

mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya 

3. Melakukan kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan 

4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah 
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5. Melakukan kegiatan pengelolaan limbah 

6. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap 

bahaya narkoba.
69

 

4. Sarana Prasana SMKN 1 Magetan 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat 

menunjang terlaksananya proses pembelajaran serta dapat mecapai tujuan 

belajar siswa. Sarana dan prasarana di SMK 1 Magetan ini sangat 

memadai. Yang mana ruang kelas di SMKN 1 Magetan ini cukup banyak 

yang dapat menampung banyak peserta didik dengan kompetensi keahlian 

yang dimiliki. Di sekolah ini disetiap kompetensi keahlian telah memiliki 

laboratorium sendiri untuk menunjang praktek belajar siswa. Pada setiap 

ruang kelas pun telah dilengkapi dengan LCD proyektor serta CCTV. 

Sekolah ini juga memberikan fasilitas yang cukup banyak bagi 

peserta didiknya, seperti free hospot/wifi area, sarana beribadah, sarana 

olahraga, laboratorum berAC, perpustakaan, koperasi sekolah, dan masih 

banyak lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan di SMKN 1 Magetan ini.
70

 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang ada maka hal tersebut dapat 

menunjang dalam tercapainya tujuan pembelajaran. 
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5. Tenaga Pendidik dan Karyawan Serta Peserta Didik di SMKN 1 

Magetan 

a. Tenaga Pendidik dan Karyawan 

Tenaga pendidik dan karyawan di SMKN 1 Magetan ini cukup 

banyak. Sebagian besar dari tenaga pendidik di SMKN 1 Magetan 

sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dimana tenaga pendidik di 

SMKN 1 Magetan  terdiri dari guru yang memiliki tingkat pendidikan 

terakhir yaitu S3, S2 dan S1. Sedangkan untuk karyawan di SMKN 1 

Magetan sebagian juga memiliki tingkat pendidikan terakhir S1.
71

 

b. Peserta Didik 

Keberadaan SMKN 1 Magetan ini sudah mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat Magetan, hal ini terbukti dengan adanya 

siswa yang cukup banyak bersekolah di SMKN 1 Magetan ini. Data 

siswa SMKN 1 Magatan tahun pelajaran 2018/2019 mulai dari kelas X, 

XI, XII tercatat sebanyak 1643 dengan 6 kompetensi keahlian yang ada. 

Dengan rincian kelas X jumlah siswa sebanyak 537, kelas XI sebanyak 

534 siswa dan untuk kelas XII sebanyak 572 siswa.
72

 

6. Sturktur Organisasi di SMKN 1 Magetan 

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan sangat 

penting untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam suatu 

lembaga tersebut. Struktur organisasi di SMKN 1 Magetan ini yaitu, 

Kepala Sekolah: Drs. Budiyono, M.Pd, dilanjutkan dengan Ketua Tata 
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Usaha: Damiyatun, Waka Sarana Prasarana: Nanang Endro S, S.Pd dan 

asistennya: Indri Yuli W. R, M.Pd, Waka Kurikulum Rukayah: M.Pd dan 

asistennya: Suprapto, S.Pd, Waka Kesiswaan: Joko Purnama, S.Pd, M.Pd 

dan asistennya: Sartini, S.Pd, MM, Waka Hubin atau Humas: Anik Tri 

Winarti, S.Pd, MM, kemudian dilanjutkan dengan BK, guru dan siswa.
73

 

7. Kegiatan Keagamaan di SMKN 1 Magetan 

Kegiatan keagamaan yang ada di SMKN 1 Magetan ini cukup 

banyak, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan budaya 

sekolah menjadi lebih religius atau agamis. Kegiatan ini terdiri atas 

kegiatan harian yang meliputi tadarus setiap pagi, sholat dhuhur dan asar 

berjamaah, kultum setelah sholat berjamaah, dan kegiatan ODOC atau One 

Day One Coin dalam rangka membangun sarana ibadah yaitu masjid. 

Kemudian kegiatan mingguan ada sholat jumat, taklim bersama yang 

dilaksanakan setap jumat pagi di halaman sekolah, serta ada kegiatan 

rohis. Untuk kegiatan tahunan di SMKN 1 Magetan ini ada kegiatan 

pondok ramadhan, tafakur alam, pengajian umum, idul qurban, serta ada 

kegiatan istighosah dan doa bersama yang dilaksanakan setiap kali akan 

dilaksanakan ujian nasional untuk kelas XII.
74
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius Peserta 

Didik di SMKN 1 Magetan 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, kemudian 

akan memperoleh data-data tentang peningkatan budaya religius di SMKN 

1 Magetan. Kemudian pada bab ini disajikan data sesuai dengan tujuan 

yang telah direncanakan, penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan 

data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data ini, peneliti memaparkan 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan 

budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga sekolah, 

maka sekolah menciptakan suatu kebiasaan yang baik yang kemudian 

dilaksanakan oleh semua warga sekolah dan akan tertanaman dalam diri 

siswa. Suatu kebiaasaan itu menjadi membudaya di suatu lembaga apabila 

dilaksanakan secara terus menurus oleh warga sekolah. Kaitannya dengan 

budaya religius di sekolah adalah dimana seorang guru agama juga sangat 

berperan dalam penciptaan kegiatan serta kebiasaan yang bernuansa Islami 

dalam rangka mewujudkan budaya religius. 

Dalam rangka mewujudkan budaya religius di sekolah maka harus 

adanya usaha yang dilakukan serta penanaman dengan cara mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemudian setelah terwujud maka 

kegiatan tersebut perlu ditingkatkan, seperti halnya yang disampaikan oleh 

Bapak Ratno, M.Ag. selaku guru PAI menyatakan bahwa: 
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“Kegiatan-kegiatan yang ditanamkan ada banyak sekali, ada 

taklim, ngaji setiap hari selama 15 menit, kultum, sholat berjamaah 

dhuhur dan asar, sholat jumat, sholat dhuha apabila jam kosong, 

kegiatan rohis, pengajian umum pada hari-hari besar Islam, pondok 

pesantren kilat di pondok pesantren. Kegiatan rutin yang dilakukan 

setiap semester genap juga ada, yaitu setiap hari senin pagi untuk 

kelas X dan XI adalah upacara bendera di halaman sekolah kelas 

XII istighosah.  Dan setiap pagi membaca yasin serta doa bersama 

di masjid sekolah. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan di sekolah ini 

setiap tahunnya.”
75

 

 

Bapak Ratno menyatakan bahwa untuk menciptakan budaya 

religius diadakan kegaitan rutin, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu 

Rukayah, M.Pd.I selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang juga 

menjadi guru PAI, yaitu: 

“Kegiatan religius selalu ada, untuk menciptakan budaya religius 

ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan tahunan. 

Kegiatan hariannya itu ada tadarus dilakukan di masing-masing 

kelas, sholat dhuhur berjamaah plus kultum dan juga sholat asar 

berjamaah nanti ada ODOC tadi juga dilakukan setiap hari, dan 

mingguannya biasanya ada taklim setiap hari jumat di halaman 

sekolah dilaksanakan oleh semua warga SMKN 1 ini dan nanti 

yang ngisi ada anak-anak dan guru juga, kegiatan rohis juga ada. 

Untuk kegiatan tahunan ada kegiatan PHBI, kegiatan pondok 

romadhon, kegiatan idul qurban, ada tafakur alam, lomba-lomba 

juga ada. Ada kegiatan istighosah dan doa bersama dilakukan di 

semester 6 pada kelas XII, pokoknya yang lain apel yang kelas XII 

di masjid melaksanakan istighosah. Kegiatan istighosah itu 

dilakukan mulai bulan Januari sampai ujian.”
76

 

 

Hal sama juga disampaikan oleh Bapak Nanang Endro Setiawan, 

S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan budaya religius peserta didik yaitu 

mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin yaitu: 
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“Untuk kegiatan religius kita sudah menjalankan kegiatan program 

literasi yang mana dilaksanakan sebelum jam pertama atau jam ke-

0. Jam ke-0 dimulai 06.45-07.00 itu apel pagi, kemudian 

dilanjutkan tadarus al-quran bagi yang muslim dilakukan di kelas 

dan semua kelas melaksanakan, dilaksanakan setelah apel pagi 

yaitu jam 07.00-07.15, itu untuk membudayakan kita agar semua 

siswa terutama yang muslim lebih mengenal terkait dengan 

pendidikan Islamnya. Untuk kegiatan sholat berjamaah kita 

mewajibkan bagi semua siswa siswi yang mana sholat berjamaah 

kita laksanakan waktu sholat dhuhur dan sholat asar. Jadi setelah 

selesai pembelajaran kita sholat asar dulu baru kita bisa pulang, 

sholat jumat juga kita laksanakan di sekolah. Kita juga 

melaksanakan majelis taklim yang dilaksanakan jumat pagi di 

halaman sekolah sebelum jam pertama, kegiatan majelis taklim ini 

kita laksanakan pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 untuk minggu 

pertama dan ke-3 kita gunakan untuk jumat bersih. Disela kegiatan 

taklim hari jumat itu sebenarnya ada kegiatan setelah sholat dhuhur 

ada semacam kultum yang mengisi anak-anak dan itu dijadwal. 

Untuk kegiatan istighosah biasa kita laksanakan hari-hari besar, 

misalnya pada hari-hari besar kita mengundang mubaleg dari luar 

dan sebelum ada ceramah kita mengadakan istighosah terlebih 

dahulu. Selain itu juga untuk persiapan ujian nasional juga 

dilaksanakan istighosah dan doa bersama dan dilaksanakan dua 

sampai tiga kali dilaksanakan bersama di sekolah ini. Istighosah 

kalau pas di awal dilaksanakan kelas XII tapi ketika pas di akhir 

atau menjelang ujian nasional kita libatkan semua kelas untuk ikut 

mendoakan bersama atau doa bersama-sama.”
77

 

 

Pernyataan dari ketiga informan tersebut juga diperkuat dengan 

data dokumentasi kegiatan keagamaan yang telah diprogramkan.
78

 

Dari pendapat di atas dapat digaris bawahi bahwa usaha guru PAI 

dalam mewujudkan serta meningkatkan budaya religius peserta didik ada 

banyak kegiatan yang ditanamkan di sekolah ini. Kegiatan yang 

ditanamkan ada kegiatan harian, mingguan serta juga kegiaan tahunan. 

Kegiatan tersebut ditanamkan dalam rangka meningkatkan budaya religius 

peserta didik agar menjadi suatu kebiasaan baik bagi diri mereka sendiri.  
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Dengan adanya kegiatan keagamaan yang ada di sekolah maka 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan budaya religius peserta didik 

tersebut. Hal ini bertujuan agar kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak 

semakin hilang, namun tetap menjadi kebiasaan yang sulit untuk 

ditinggalkan. Upaya yang dilakukan oleh guru PAI adalah terus 

membiasakan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang 

ada di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ratno, M.Ag. selaku 

guru PAI 

“Kalau usaha guru untuk meningkatkan budaya religius anak-anak 

ya kita sebagai guru agama harus memberikan contoh dan 

membimbing anak-anak untuk anak agar supaya anak ya itu tadi 

melakukan sholat tadi, yang otomatis kalau guru mencontohkan 

anak-anak itu yang akan berangkat, jadi kalau guru tidak memberi 

contoh ya anak-anak tidak akan berjalan. Terus kemudian untuk 

meningktakan juga ada kegiatan rohis tadi, jadi anak-anak itu tidak 

hanya mendapat ilmu-ilmu agama hanya di kelas saja tapi juga di 

kegiatan-kegiatan seperti rohis tadi, sholat jamaah, ngaji setiap hari 

juga terus dibiasakan, kemudian nanti ada juga pondok romadhon 

yang juga akan dilaksanakan sebentar lagi dan masih banyak lagi 

kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keagamaan untuk 

anak-anak itu. Intinya kita membiasakan anak agar anak tidak lupa 

dan meninggalkan kewajibannya. Dalam peningkatan budaya 

religius, sekolah juga sudah memberikan aturan untuk siswa 

mengenakan pakaian panjang semua. Semua siswa disini semuanya 

sudah memakai pakaian panjang, jilbab lengkap kecuali non 

muslim. Otomatis pakaian yang di kenakan anak anak panjang.
79

 

 

Dalam penjelasan dari Bapak Ratno di atas menyatakan bahwa 

dalam meningkatkan budaya religius peserta didik, maka guru agama 

memberi contoh dan membimbing anak untuk melaksanakan kegiatan 

keagamaan serta membiasakan anak melaksanakan kegiatan beribadah. 

Kemudian sekolah juga telah memberikan aturan pada siswa untuk 
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mengenakan seragam yang menutup aurat yaitu lengan panjang.  

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Rukayah, M.Pd.I selaku wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum yang juga menjadi guru PAI juga 

menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya religius 

yaitu: 

“Setiap hari ini ada ngaji ada tadarus yaitu pembiasaan-pembiasaan 

seperti itu, dan nanti ada tanggung jawab dari guru jam pertama. 

Untuk guru agama nanti yang memasukkan nilai, itu sebagai upaya 

untuk meningkatkan dengan bekerja sama dengan rohis nanti ada 

grup rohisnya juga. Jadi harus membiasakan anak itu untuk tadarus 

pagi yang dilakukan anak-anak setiap pagi itu dan ya sholat-sholat 

berjamaah itu tadi harus tetap dibiasakan untuk anak-anak. Di 

sekolah ini juga ada banyak pajangan-pajangan, moto yang ada 

dilingkungan sekolah misalnya di ruang kelas, di masjid juga ada, 

itu juga dapat meningkatkan nilai religius anak-anak. Disini itu 

siswanya juga sebagian berpakaian menutup aurat, 90% dan kalau 

upacara iu kalau dilihat sudah hampir 100% kecuali non muslim, 

dan anak laki-laki juga berlengan panjang semua, untuk yang 

perempuan isyaallah sudah 100% sudah berhijab semua.”
80

 

 

Berkaitan dengan adanya moto dan pajangan yang bernilai Islami 

serta peserta didik yang telah berseragam menutup aurat, hal ini juga 

dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.
81

 

Pernyataan Ibu Rukayah di atas juga diperkuat oleh pendapat dari 

Bapak Nanang Endro Setiawan, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang 

sarana prasarana, yang juga memberikan pernyataan yang sama yaitu: 

“Selain kaitannya dengan pembelajaran untuk memantapkan 

kembali kepada anak-anak kita mengadakan program rohis yang 

kaitannya untuk anak-anak yang tergabung dalam organisasi islam 

disini. Dari anak-anak nanti membuat kelompok-kelompok tertentu 

dari masing-masing kelas anggotanya, nanti bisa ditularkan hasil-

hasil, materi-materi keagamaan yang disampaikan oleh guru-guru 
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agama. Jadi tidak monoton dari guru agama saja yang memberi 

materi. Kadang kita juga ambil dari luar untuk mengisi anak-anak 

rohis, istilahnya siar agama untuk lebih kuat lagi. Dan juga ada 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan ya seperti sholat 

berjamaah tadi. Disini untuk anak-anaknya juga sudah berbusana 

muslim atau menutup aurat, sebenarnya sekolah tidak mewajibkan 

tetapi anak-anak saya kira sudah paham untuk menutup aurat.”
82

 

 

Kaitannya dengan kegiatan rohis yang dalam pelaksanaannya juga 

mengambil pemateri dari luar lingkungan sekolah, diperkuat dengan 

adanya hasil observasi yang dilakukan.
83

  

Dari pernyataan di atas dapat digaris bawahi bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta 

didik adalah sebagai guru PAI juga memberikan contoh dan dorongan 

kepada peserta didik agar peserta didik selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang telah diprogramkan oleh sekolah, serta yang paling utama 

adalah menjalankan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari. 

Dengan pembiasaan diharapkan peserta didik akan melaksanakan 

kewajibannya tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. 

Peningkatan dari sebuah kegiatan terjadi karena adanya suatu 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Hal ini dapat 

ditanamkan dengan berbagai cara agar anak dapat berperilaku baik serta 

memiliki nilai religius dalam dirinya seperti jujur, disiplin, serta rendah 

hati. Seperti yang dikatakan oleh Ratno, S.Ag. selaku guru PAI bahwa: 

“Anak dipahamkan cara-cara dalam memahami aturan dan yang 

paling penting anak itu tertib yaitu tertib dalam sholat, apalagi 

sholat berjamaah harus tertib, anak-anak juga harus serius dalam 
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memahami dalam bidang akhlak. Anak tidak akan bisa jujur kalau 

tidak paham agama. Kuncinya adalah memahami agama. Jadi kalau 

agamanya bagus insyaallah dengan sendirinya anak itu akan jadi 

bagus, misalnya saat ulangan tidak akan nyontek temannya. Tertib 

ibadah tersebut adalah kunci, baca al quran, ibadah-ibadah sunah 

yang lain. Seperti dhuha itu untuk mendukung anak menanamkan 

kejujuran.”
84

 

  

Beliau juga menambahkan untuk penanaman nilai religius ini dapat 

dilakukan dengan kegiatan yang ada di sekolah, yaitu: “Untuk 

penanamnya dengan dilakukan program kegiatan rohis, kegiatan taklim 

rutin dan juga pembiasaan-bimbiasaan yang dilakukan siswa.”
85

 

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Rukayah, M. Pd.I sebagai 

waka kurikulum yang juga menjadi guru PAI, berbeda dengan pernyataan 

yang di sampaikan oleh bapak Ratno terkait dengan penanaman nilai 

religius pada kejujuran yang menyatakan bahwa penanaman nilai 

kejujuran ditanmankan pada kegiatan sholat sedangkan menurut pendapat 

Ibu Rukayah adalah: 

“Penanaman nilai religius ada disiplin, untuk nilai disiplin 

dilakukan sholat dhuhur berjamaah, nanti ada peringatan dihimbau 

untuk anak-anak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. 

Kemudian asar itu pintu gerbang ditutup, nanti jam 15.00 azan dan 

jam 15.30 nanti baru boleh pulang, jadi sebelum melaksanakan 

sholat berjamaah siswa belum boleh pulang. Kalau kejujuran nanti 

infak itu kan termasuk kejujuran dan misalnya untuk sosialnya 

nanti ada uang takziah, nanti bekerja sama dengan kesiswaan dan 

nanti menghubungi bendahara kelas dan bendahara kelas 

mengumpulkan di resepsionis.”
86
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Pernyataan Ibu Rukayah di atas juga sama dengan pendapat Bapak 

Nanang, S.Pd selaku wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, beliau 

menyebutkan bahwa: 

“Terkait dengan nilai kejujuran sebenarnya sudah tertanam dalam 

diri anak. Kebetulan sekolah sedang membangun masjid, yang 

mana dengan program pembangunan masjid kita berusaha untuk 

anak-anak khususnya untuk infak shodaqoh yang mana kita tidak 

membatasi anak harus bershodaqoh, nanti kita kumpulkan setiap 

hari dan yang mengelola anak-anak semua yang dari rohis. Tapi 

yang jalan dari anak-anak, jadi disini ada kotak untuk pengumpulan 

dana dan yang mengambil anak-anak untuk di serahkan. Setiap hari 

anak-anak keliling karena ada program ODOC atau One Day One 

Coin. Untuk nilai disiplin tinggi saya kaitkan dengan tadarus di 

kelas, jadi harus tau mulai membaca dari ayat berapa sampai ayat 

berapa dan nanti dilaporkan ke guru agama dan dicatat di kertas. 

Tapi ada kelas yang modelnya beda, ada yang ngajinya bersamaan 

ada yang sendiri-sendiri. Kegiatan ini diawasi oleh guru jam 

pertama, tapi alhamdulillah meskipun guru tidak ada tetap berjalan. 

Untuk nilai rendah hati kita menekankan kewajiban-kewajiban 

anak-anak sendiri sebagai seorang muslim sebagai orang yang 

beragama tidak perlu menunjukakn nilai yang negatif. Jadi siswa 

itu sopan santun, menghormati, saling sapa, karena kita juga punya 

program 5S.”
87

 

 

Seperti yang telah dikatakan oleh ketiga informan bahwa dalam 

peningkatan budaya religius akan memberikan nilai-nilai religius yang 

tertanam dalam diri seseorang. Yang mana nilai-nilai tersebut dapat 

menjadikan perilaku anak menjadi jujuran, disiplin, serta rendah hati. Cara 

penanaman perilaku tersebut juga dalam bentuk kegiatan keagamaan yang 

diprogramkan oleh sekolah. 
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2. Data Hasil Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius Peserta 

Didik di SMKN 1 Magetan 

Dari kegiatan apapun pastinya seorang guru menginginkan sebuah 

hasil dari apa yang telah dikerjakan. Hasil yang dimaksud adalah hasil 

yang positif, sehingga hal tersebut akan menjadikan sebuah kebangaan dan 

kepuasaan tersendiri bagi guru karena dapat menularkan kebaikan-

kebaikan dari kegiatan yang di tanamkan. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Ratno, M.Ag. selaku guru PAI bahwa peningkatan budaya religius 

memberikan hasil yang baik  

“Hasilnya anak akhlaknya bagus, jujur, selalu hormat kepada kedua 

orang tua, mengahargai kepada orang tua. Salah satu hasil dari 

pelajaran agama adalah meningkatkan budi pekerti yang mulia, 

dengan budi pekerti anak bagus maka otomatis akhlahnya akan 

bagus juga, sopan dalam perilakunya, hormat kepada yang tua, 

santun kepada yang lebih muda. Itu adalah salah satu hasil dari 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan juga peningkatan 

budaya religius. Hasilnya anak-anak di sini juga berperilaku bagus, 

sopan santun, dan menghormati pada guru-guru disini.”
88

 

 

Menurut Ibu Rukayah, M.Pd.I selaku wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum yang juga menjadi guru PAI menyampaikan terkait hasil dari 

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya religius siswa adalah: 

“Untuk hasilnya diharapkan anak-anak nanti sholat itu akan 

menjadi kebiasaan, kalau usaha-usaha itu pembiasaan itu perlu 

diasah juga. Jadi nanti hasilnya dan harapannya anak-anak akan 

terbiasa melakukan di sekolah di lingkunggannya dengan 

melakukkan hal-hal disiplin, jujur, empati kepada masyarakat dan 

lain sebagainnya. Jadi hasilnya bisa mengimplementasikan kepada 

masyarakat.”
89
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Selanjutnya Bapak Nanang Endro Setiawan, S.Pd. selaku waka 

sarana prasarana mengatakan bahwa kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan di sekolah dalam rangka meningkatkan budaya religius 

peserta didik membawa hasil yang positif. Banyak sekali hasil yang telah 

dicapai, bukan hanya dari sikap dan perilaku namun beliau mengatakan 

bahwa hasil yang diperoleh juga ada dari perlombaan-perlombaan.  

“Banyak sekali hasil-hasilnya. Hasilnya ya anak berperilaku jujur, 

sopan kepada kita sebagai guru-guru yang lebih tua dari mereka  

santun kepada temannya. Selain itu kita juga menghasilkan hasil-

hasil di bidang akademik seperti lomba-lomba di luar dan hasilnya 

ya Alhamdulillah untuk lomba di Kabupaten. Kaitannya dengan 

lomba kemarin juga sampai di Jakarta dan juga Sidoarjo juara 2, itu 

termasuk dari hasil-hasil dari jerih payah anak-anak terutama yang 

sudah mempunyai nilai plus dan tentu saja seleksi dari sekolah 

kemudian bisa keluar untuk lomba dan membawa nama baik 

sekolah. Kaitannya dengan kultum juga ada, yaitu kaitannya 

dengan keberaian menyampaikan. Jadi lomba-lombanya itu juga 

ada kultum, qiroah, dan qiroah ini yang juara dua di jawa timur. 

Jadi kita seleksi dulu dari anak-anak rohis dulu seperti itu.”
90

 

 

Dari peningkatan budaya religius yang dilakukan oleh sekolah 

terutama oleh guru PAI diharapkan memberikan suatu hasil yang positif 

bagi seluruh peserta didik. Hasil yang tertanaman dalam diri peserta didik 

ini antara lain di SMKN 1 Magetan dari peningkatan budaya religius yang 

dilakukan telah memberikan suatu hasil yaitu peserta didik berperilaku 

jujur, sopan santun, menghormati, mempunyai akhlak yang baik. Dari 

peningkatan tersebut bukan hanya memberikan hasil-hasil berupa sifat dan 

perilaku siswa yang baik, namun juga memberikan hasil yang 

membanggakan sekolah seperti lomba-lomba keagamaan. 
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Di setiap kegiatan yang dilakukan pasti diharapkan memberikan 

suatu dampak yang positif bagi peserta didik, seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Ratno, M.Ag.  beliau mengatakan bahwa  

“Otomatis semua kegiatan untuk meningkatkan kegiatan 

keagamaan  itu positif dan berdampak yang positif tidak ada yang 

negatif. Contohnya  menimbulkan perilaku yang positif, dan selalu 

tahu diri. Jadi anak-anak akan selalu ya itu tadi berperilaku positif, 

saling hormat, sopan santun, tahu diri.”
91

 

 

Pernyataan Bapak Ratno di atas bahwa kegiatan dalam 

meningkatkan budaya religius berdampak positif bagi peserta didik. Hal 

tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Rukayah, M.Pd.I yaitu: 

“Kalau nilai religius itu pasti positif, anak-anak kan akhlaknya 

kepada orang tua insyaallah akan berubah. Jadi nanti akhlaknya 

baik di lingkunggannya, jadi akan menjadi anak yang disiplin, 

jujur, sopan. Ketika jamaah sholat kan juga mengajarkan 

kedisiplinan, ukuwah, kejujuran. Ketika ditanya kamu sholat tidak? 

kan itu termasuk keujuran. Jadi upaya guru agama di kelas siapa 

yang belum sholat, atau pada saat jam pelajaran saya ada yang 

belum sholat saya suruh sholat, harus ada pembiasaan-pembiasaan 

seperti itu.”
92

 

 

Dari pernyataan ke dua informan di atas menyatakan bahwa 

peningkatan budaya religius pada peserta didik tersebut berdampak positif. 

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Nanang yang menyebutkan 

bahwa kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan budaya religius 

peserta didik  yang dilaksanakan di sekolah sangat berdampak positif, 

yaitu: 

“Dampaknya sangat positif sekali, misal perilaku anak yang kurang 

baik ini adalah anak tidak sopan, tidak saling sapa, berkata kasar 

dan yang lainnya dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan ini 
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anak-anak bisa semakin mengurangi kebiasaan anak yang kurang 

baik tersebut. Jadi dampak dari kegiatan keagamaan ini sangat 

positif sekali untuk anak-anak.”
93

 

 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketiga guru yang ada di 

SMKN 1 Magetan dan terutama guru PAI dapat digaris bawahi bahwa 

peningkatakan budaya religius di sekolah memberikan suatu hasil yang 

positif bagi peserta didik. Dengan adanya hal tersebut, maka hasil yang 

didapatkan akan memberikan berdampak yang positif bagi peserta didik, 

yaitu peserta didik berperilaku jujur, sopan santun, menghormati, 

mempunyai akhlak yang baik.  

Pernyataan tentang hasil dari peningkatan budaya religius pada 

peserta didik yang berperilaku sopan santun, menghormati dan menghargai 

kepada yang lebih tua, diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti.
94

 

3. Data Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Budaya Religius Peserta Didik di SMKN 1 Magetan 

Di SMKN 1 Magetan ini ada banyak kegiatan keagamaan yang 

telah dilaksanakan dengan baik. Dalam suatu kegiatan tidak dipungkiri 

bahwa semua itu ada faktor yang pendukung agar kegiatan terlaksana 

dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ratno, M.Ag. 

selaku guru PAI, beliau menyampaiakan bahwa 

“Yang jelas untuk faktor pendukung adalah kepala pimpinan yang 

sudah mengizinkan dan memberikan kesempatan  serta waktu 

untuk  kegiatan keagamaan ini berjalan. Apabila ada kegiatan 

keagamaan pimpinan memberikan kesempatan dan tidak dipersulit 
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tapi dipermudah bahkan dianjurkan serta memberikan izin. 

Pimpinan itu adalah faktor pendukung utama dalam kegiatan yang 

ada di sekolah ini.  Guru-guru juga termasuk faktor pendukung, 

karena sumbernya itu dari guru, tapi otomatis itu semua dari 

pimpinan. Wali murid juga otomatis menjadi faktor pendukung, 

lingkungan, masyarakat itu otomatis juga yang menjadi faktor 

pendukungnya.”
95

 

 

Bapak Ratno menjelaskan bahwa fakor pendukung dari 

peningkatan budaya religius adalah dari pimpinan, guru serta dari 

masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rukayah, M.Pd.I 

beliau juga menyampaikan bahwa: 

“Jadi semua warga SMK baik guru, kepala sekolah itu sangat 

mendukung, komite juga mendukung. Jadi semuanya elemen yang 

ada di sekolah untuk peningkatan itu mendukung. Jadi yang paling 

mendukung itu pimpinan, kesiswaan juga mendukung, jadi 

semuanya mendukung. Dan guru-guru pasti menjadi pendukung 

juga. Dari masyarakat luar juga mendukung misalnya ada program 

membangun, dengan program membangun itu kan juga ada 

dukungan dari masyarakat luar dari segi dana. Orang tua juga 

termasuk, ketika ada kegiatan keagamaan di sekolah kan ada izin 

dari orang tua. Ada izin dari orang tua untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan dari orang tua pastinya. Jadi, masyarakat luar dari 

lingkungan sekolah juga menjadi faktor pendukung, orang tua juga 

menjadi faktor pendukung”
96

 

 

Selanjutnya Ibu Rukayah juga berpendapat yang sama dengan 

bapak Ratno dan kemudian Bapak Nanang Endro Setiawan, S.Pd. selaku 

waka sarana prasarana juga mengatakan hal sama yaitu:  

“Faktor pendukung yang paling utama adalah pimpinan sekolah 

yang memberikan izin atas terselenggaranya kegiatan keagamaan 

di sekolah kita. Kemudian guru-guru juga dan semuanya, kita harus 

saling bahu-membahu, kita harus saling bekerja sama dengan 

semuanya. Tidak mungkin kalau hanya guru agama saja, jadi 

semua ikut terlibat. Faktor pendukung lainnya ada. Ada orang tua, 
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kita juga kerja sama dengan komite, dan juga dari masyarakat 

seperti dari DEPAG sendiri.”
97

 

 

Dari pernyataan di atas dapat digaris bawahi bahwa ada beberapa 

faktor pendukung guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta 

didik. Yang menjadi faktor pendukung utama terselenggaranya kegiatan 

sekolah adalah pimpinan atau kepala sekolah, kemudian ada guru dan 

semua warga sekolah. Namun faktor pendukung tersebut tidak hanya 

berasal dari lingkungan sekolah saja melainkan juga berasal dari luar 

lingkungan sekolah, yaitu orang tua, dan masyarakat luar.  

Disamping terdapat faktor pendukung dalam terselenggaranya 

kegiatan tidak dipungkiri terdapat juga faktor pengambat guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Ratno, S.Ag bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah: 

“Siswa tidak tertib, siswa lenggang kangkung. Saat ada azan siswa 

masih banyak yang melakukan kegiatan tidak bermanfaat seperti 

main hp, guyonan sendiri dengan temannya dan tidak segera ke 

masjid.  Jadi guru harus menggiring siswa ke masjid untuk sholat. 

Jadi kurang adanya kesadaran dari anak-anak untuk segera masuk 

masjid.”
98

 

 

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Ratno bahwa faktor 

penghambat dari peningkatan budaya religius peserta didik adalah 

kurangnya kesadaran dari peserta didik, Ibu Rukayah, M.Pd.I juga 

mengatakan hal serupa yaitu: 

 “Tidak semua anak ketika sholat yang terutama sholat asar itu 

anak biasa ya ada yang saat seharusnya gerbangnya masih ditutup 

ada anak yang menerobos keluar. Kemuadian misalnya tadarus al-
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quran ada guru jam pertama yang tidak mendampingi. Misalnya 

lagi, saat waktu sholat anak-anak jajan di kantin sekolah, main HP 

seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran dari anak itu dari sebagian 

anak dan juga pengaruh dari media masa juga sehingga anak lalai 

melaksanakan sholat.”
99

 

 

Pernyataan dari kedua informan menyatakan faktor penghambatnya 

adalah kurang kesadaran dari peserta didik, hal ini juga dipertegas oleh 

pernyataan dari Bapak Nanang, S.Pd, bahwa faktor penghambat dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik adalah: 

 “Anak-anak misalnya saat sholat dhuhur, jadi kita sebagai guru 

kalau tidak memberikan contoh terlebih dahulu kadang kita harus 

ngoprak-ngoprak kalau tidak dilakukan seperti itu nanti anak tidak 

segera kumpul di masjid. Anak-anak inginnya kalau sholat sudah 

dimulai kemudian anak-anak baru mengambil wudhu. Jadi 

hambatannya ya kurangnya kesadaran dari anak-anak, tetapi tidak 

terlalu banyak. Sebenarnya anak-anak sudah kumpul di depan 

masjid tapi tidak segera ambil air wudhu. Lingkungan sekolah juga 

menjadi faktor penghambat karena tidak semua siswanya muslim 

juga dan kebanyakan siswanya perempuan sehingga untuk 

melaksanakan sholat itu kadang anak yang lain itu ikut-ikutan”
100

 

 

Dari pernyataan di atas dapat digaris bawahi bahwa faktor 

penghambat guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik 

adalah kurangnya kesadaran pada diri anak, pengaruh dari media masa 

serta pengaruh dari lingkungan. Hal tersebut yang menyebabkan kegiatan 

keagamaan kurang terselenggara dengan sempuran. Hal ini disebabkan 

karena anak lebih memilih melakukan hal-hal yang karang bermanfaat 

pada diri sendiri. Namun hal ini tidak dilakukan oleh semua siswa SMKN 

1 Magetan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan.
101
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Di setiap kegiatan pasti terdapat hambatan, begitu juga dengan 

meningkatkan budaya religius peserta didik. Namun ada suatu usaha untuk 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses tersebut. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Ratno, S.Ag bahwa cara yang digunakan adalah: 

“Untuk mengatasi hambatannya, kedisiplinan itu harus ada 

misalnya kalau siswa tidak melaksanakan harus diberi sedikit 

pembinaan, memberikan pendidikan, memberikan dorongaan agar 

mereka melakukan hal baik. Jadi guru itu mencontohkan pada 

anak-anak agar anak itu bergerak dan melakukan kegiatan 

tersebut.”
102

 

 

Bapak Ratno menyatakan bahwa dalam mengatasi hambatan 

tersebut dengan cara memberikan contoh kepada peserta didik. Ibu 

Rukayah, M.Pd.I juga menyebutkan bahwa ada cara untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang terjadi dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk mengatasinya kita ngurak-ngurak istilahnya, mengingatkan 

dan mengingatkan baik melalui wali kelas, baik melalui ketua 

kelas, terus ketika apel juga selalu diingatkan. Ada yang di hukum 

ketika siapa yang tidak sholat asar, namun hukuman atau 

punishment yang membangun. Kalau telat itu disuruh 

menghafalkan surat-surat pendek atau ngaji.”
103

 

 

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rukayah bahwa untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut dengan cara mengingatkan serta pemberian 

punishment yang membangun. Hal serupa juga sampaikan oleh Bapak 

Nanang, S.Pd selaku wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, yang 

menyatakan bahwa: 
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“Harus ada kerja sama dengan guru-guru seperti di masjid tadi. 

Misalnya apabila ada yang terlambat dengan alasan apa saja kita 

tetap memberikan punishment tetapi kita arahkan ke hal-hal yang 

religius, seperti harus mengahafalkan surat-surat pendek. Hal itu 

untuk membuat anak jera dan tidak mengulangi lagi.”
104

 

 

Dapat digaris bawahi bahwa setiap hambatan yang terjadi pasti ada 

usaha yang dilakukan untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan guru 

PAI untuk mengatasi hambatan dalam proses peningkatan budaya religius 

adalah dengan cara memberikan contoh serta dorongan kepada peserta 

didik agar selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan serta 

memberikan hukuman bagi pesera didik yang tidak tertib namun dengan 

hukuman yang membangun ke arah yang religius. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius Peserta Didik 

di SMKN 1 Magetan 

Sesuai dengan penelitian tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan 

budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan, kaitannya dengan 

peningkatan budaya religius maka dalam suatu lembaga tentu sudah 

mempunyai program atau kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan keagamaan 

yang ada di SMKN 1 Magetan diantaranya ada kegiatan harian, kegiatan 

mingguan serta ada pula kegiatan tahunan. Kegiatan hariannya antara lain 

tadarus, sholat dhuhur dan asar berjamaah, kultum setelah sholat dhuhur 

berjamaah, serta ada program ODOC (One Day One Coin) dalam rangka 

membangun sarana ibadah yaitu masjid. Kegiatan mingguannya antara lain 

taklim setiap hari jumat pagi, sholat jumat serta ada kegiatan rohis, dan untuk 

kegiatan tahunannya diantaranya ada kegiatan PHBI, pondok romadhon, idul 

qurban, tafakur alam, serta ada kegiatan istighosah dan doa bersama yang 

dilaksanakan menjelang ujian nasional bagi kelas XII.
105

  

Kegiatan keagamaan ini tentunya telah diprogramkan oleh sekolah 

dan guru PAI dengan membuat jadwal.
106

 Dengan adanya kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan secara rutin yang disertai dengan nilai-nilai 

religius di lembaga pendidikan, maka hal tersebut akan menjadikan sebuah 

                                                      
105

 Lihat Transkip Wawancara dalam Lampiran Nomor 02/W/25-4/2019. 
106

 Lihat Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Nomor 05/D/25-4/2019 



 
 

81 
 

budaya yang religius yang tertaman dalam diri warga sekolah dan terutama 

oleh peserta didik di SMKN 1 Magetan. 

Budaya relegius yang ada di lembaga pendidikan biasanya bermula 

dari penciptaan suasana religius yang disertai dengan nilai-nilai religius 

secara istiqamah. Penciptaan budaya religius dapat dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan keagaman di lingkungan lembaga pedidikan. Kegiatan 

yang dapat menumbuhkan budaya religius di lingkungan lembaga pendidikan 

yaitu melakukan kegiatan rutin, yaitu pengembangan kebudayaan religius 

secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. 

Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang terintegrasi 

dengan program kegiatan yang telah diprogramkan.
107

 

Dengan adanya budaya religius dalam suatu lembaga pendidikan, 

maka tidak cukup dengan hanya memiliki apa saja yang telah ada, melainkan 

perlu adanya suatu peningkatan yang akan menjadikan budaya religius 

tersebut benar-benar terlaksana dengan baik. Dalam rangka meningkatkan 

budaya religius peserta didik, upaya yang dilakukan guru PAI adalah dengan 

cara selalu memberikan contoh dan membimbing peserta didik untuk terus 

melaksanakan kegiatan-kagiatan yang baik, mengadakan kegiatan yang 

keagamaan yang dapat menambah ilmu kaegamaan siswa. Kegiatan yang 

paling utama dalam meningkatkan budaya religius peserta didik adalah 
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dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan yang diterapakan setiap 

harinya.
108

  

Penciptaan suasana religius dapat dilakukan dengan mengadakan 

kegiatan keagamaan di lingkungan lembaga pendidikan. Karena apabila tidak 

diciptakan dan dibiasakan, maka budaya religius tidak akan terwujud.
109

 

Sehingga penciptaan budaya religius ini perlu serta harus terus dibiasakan 

dalam keidupan sehai-hari. Sebab pembiasaanlah yang dapat membawa 

manfaat pada peserta didik sendiri. 

Dalam meningkatkan budaya religius bukan hanya dilakukan 

pembiasaan-pembiasaan melainkan juga penciptaan lingkungan yang religius. 

Seperti di SMKN 1 Magetan ini, bahwa di sekolah ini semua siswa telah 

mengenakan seragam lengan panjang yang menutup aurat baik siswa laki-laki 

maupun perempuan, untuk siswa perempuan hampir semua mengenakan 

jilbab kecuali non muslim. Di lingkungan sekolah juga ada moto yang 

mengandung pesan nilai keagamaan yang juga dapat meningkatkan nilai 

religius peserta didik.
110

 Jadi, peserta didik di sekolah memang sudah 

seharusnya diberikan pendidikan mulai dari hal sederhana saja. Hanya dengan 

hal yang sederhana akan membawa peserta didik kearah yang lebih baik. 

Keberagamaan atau religiuitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktifitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika malakukan aktivitas 
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lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktifitas yang tampak oleh mata, tetapi juga aktivitas yang tidak 

tampak dan terjadi dalam hati seseorang.
111

 Jadi pada budaya religius yang 

ada di sekolah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah saja. Sehingga 

pada hal ini religiuitas peserta didik  dapat diwujudkan dengan kegiatan yang 

tidak tampak oleh mata. 

Dalam peningkatan budaya religius perlu adanya suatu penanaman 

nilai religius pada diri peserta didik di sekolah. Kaitan antara penanaman nilai 

religius yang ingin dicapai dengan program keagamaan yang di lakukan 

disekolah adalah agar peserta didik mempunyai sifat serta perilaku yang baik 

pada diri peserta didik sendiri sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-

hari. 

 Seperti dengan penanaman nilai-nilai kejujuran yang dapat di 

terapkan dengan kegiatan ibadah baik sholat wajib maupun sholat sunnah 

seperti sholat dhuha
112

 serta pada kegiatan infak yang dilakukan pada setiap 

hari jumat maupun pada program ODOC.
113

 Penanaman nilai kejujuran ini 

sangat diperlukan bagi peserta didik, sebab kejujuran akan memberikan 

dorongan untuk siswa dalam melakukan nilai-nilai religius yang lain. Untuk 

penanaman nilai kedisiplinan yang dilakukan adalah pada kegiatan tadarus, 

sedangkan untuk penanaman nilai rendah hati diterapkan pada tingkah laku 

seperti sopan santun, saling menghormati dan saling menyapa.
114

  

                                                      
111

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 293. 
112

 Lihat Transkip Wawancara dalam Lampiran Nomor 01/W/29-4/2019. 
113

 Lihat Transkip Wawancara dalam Lampiran Nomor 03/W/02-5/2019 
 



 
 

84 
 

Penanaman nilai religius mempunyai posisi yang sangat penting 

dalam upaya mewujudkan budaya religius. Karena hanya dengan penanaman 

nilai religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai religius dalam 

kehidupan.
115

 Penanaman nilai religius sangatlah dibutuhkan agar sikap dan 

perilaku yang ada mencerminkan sikap sebagai seorang muslim yang baik, 

yang mana apabila penanaman nilai religius dilakukan secara terus menerus 

maka akan menjadikan suatu yang membudaya di dalam diri seseorang. 

Dapat disimpulkan bahwa budaya religius peserta didik dapat 

ditingkatkan dengan pengadaan program keagamaan yang ditanamkan di 

sekolah, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan agar peserta didik dapat 

terbiasa melaksakanan kegiatan keagamaan dan menjadi suatu kebiasaan 

tanpa adanya paksaan dari pihak lain, pemberian pajangan atau moto yang 

mengandung pesan nilai keagamaan, serta penanaman nilai-nilai religius 

setiap hari dalam diri peserta didik. 

2. Hasil Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius Peserta Didik di 

SMKN 1 Magetan 

Di setiap lembaga pendidikan apabila memiliki suatu program pasti 

menginginkan adanya hasil. Hasil yang dimaksud adalah hasil yang positif, 

sehingga hal tersebut akan menjadikan sebuah kebangaan dan kepuasaan 

tersendiri bagi guru karena dapat menularkan kebaikan-kebaikan dari 

kegiatan yang di tanamkan. Seperti di SMKN 1 Magetan, yang mana sekolah 

ini mempunyai kegiatan keagamaan serta telah dijalankan secara terus 
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menerus yang kemudian menjadi budaya religius disana. Kegiatan keagamaan 

tidak akan berhasil apabila tidak adanya peran dari guru agama yang dalam 

hal ini guru agama adalah seorang yang sangat berpengaruh terhadap 

perubahan perilaku peserta didik.  

Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh 

peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan perkataan lain, 

guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Untuk 

itulah guru harus dapat menjadi contoh (suri tauladan) bagi peserta didik, 

karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada 

suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, 

yang dapat digugu dan ditiru.
116

 

Perubahan perilaku yang baik akan memberikan hasil yang baik bagi 

peserta didik yang kemudian apabila diterapkan akan sangat membawa 

dampak yang positif bagi dirinya sendiri. Di SMKN 1 Magetan telah 

mempunyai program keagamaan yang cukup banyak, dan tidak akan berhasil 

apabila tidak di barengi dengan usaha yang besar dari guru PAI yang 

menggerakkan dan memberikan bimbingan kepada peserta didiknya. 

Hasil guru PAI di SMKN 1 Magetan dalam meningkatkan budaya 

religius peserta didik memberikan hasil yang positif terhadap perubahan 

perilaku peserta didik peserta didik yang tidak baik menjadi baik. Perilaku 

anak yang kurang baik ini adalah anak tidak sopan, tidak saling sapa, berkata 
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kasar dan yang lainnya.
117

 Dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan ini 

anak-anak bisa semakin mengurangi kebiasaan anak yang kurang baik 

tersebut, yaitu akhlak peserta didik menjadi baik, jujur, menghormati kepada 

yang lebih tua, menghargai, sopan santun, berperilaku positif. Salah satu hasil 

dari pelajaran agama adalah meningkatkan budi pekerti yang mulia, dengan 

budi pekerti anak bagus maka otomatis akhlahnya akan bagus juga, sopan 

dalam perilakunya, hormat kepada yang tua, santun kepada yang lebih muda. 

Itu adalah salah satu hasil dari pada pelajaran PAI dan juga kegiatan religius 

di sekolah.
118

 Perilaku yang positif tersebut juga terlihat pada saat peneliti 

melakukan observasi yaitu peserta didik mengormati yang lebih tua serta 

bersikpan sopan santun.
119

 Selain hasilnya membawa perubahan perilaku 

peserta didik yang baik, juga mengasilkan hasil di bidang akademik seperti 

lomba-lomba di bidang keagamaan seperti lomba kultum dan qiroah.
120

  

Jadi dari peningkatan budaya religius memberikan perubahan yang 

baik pada diri peserta didik serta memberikan suatu kebanggaan pada sekolah 

dengan adanya penghargaan lomba-lomba keagamaan yang diperoleh dari 

peserta didik tersebut. Hal ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru 

PAI yang sangat berperan dalam kegiatan keagamaan dan memberikan hasil 

yang sangat baik bagi peserta didiknya.  

Dapat disimpulkan bahwa upaya guru PAI dalam meningkatan budaya 

religius peserta didik di SMKN 1 Magetan ini memberikan hasil serta dampak 
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yang positif bagi peserta didik. Hasil yang didapatkan adalah perubahan 

perilaku peserta didik yang lebih baik serta memberikan suatu kebanggan 

tersendiri bagi guru PAI serta sekolah dengan adanya hasil-hasil yang 

diperoleh dari perlombaan keagamaan. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru PAI Dalam Meningkatkan 

Budaya Religius Peserta Didik di SMKN 1 Magetan 

Berjalannya kegiatan yang ada di sekolah merupakan salah satu 

harapan yang ingin dicapai oleh sekolah, begitu pula dengan guru PAI yang 

juga mengharapkan budaya religius peserta didik akan berjalan dengan baik 

serta dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Kaitannya dengan 

berjalannya suatu kegiatan keagamaan serta peningkatan yang baik tentu ada 

satu pihak yang manjadi faktor pendukung terwujudnya budaya religius. 

Faktor pendukung guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik di SMKN 1 Magetan yang paling utama adalah kepala sekolah 

atau pimpinan yang telah memberikan izin, kesempatan serta waktu untuk 

kegiatan keagamaan tersebut berjalan. Kegiatan keagamaan di sekolah tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan penuh dari pimpinan. 

Kemudian untuk faktor pendukung yang kedua ada guru, guru termasuk 

faktor pendukung karena sumber dari suatu keinginan dalam mewujudkan 

budaya religius peserta didik serta dalam meningkatakan agar akhlak peserta 

didik ini menjadi lebih baik adalah guru.
121

  

Dalam terselenggaranya kegiatan meningkatkan budaya religius ini 

bukan hanya guru PAI yang berperan dalam kegiatan keagamaan, melainkan 
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semua guru. Jadi semua harus saling bahu-membahu, saling bekerja sama 

dengan semua guru.
122

 Jadi, yang menjadi faktor pendukung dari berjalannya 

kegiatan peningkatan budaya religius peserta didik di SMKN 1 Magetan 

adalah semua elemen yang ada di sekolah baik pimpinan ataupun guru-guru. 

Faktor pendukung terwujudnya budaya religius yaitu: 1) dukungan 

dari pimpinan. Faktor pendukung terwujudnya budaya religius adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang sangat mendukung 

terwujudnya budaya religius adalah pimpinan atau kepala lembaga 

pendidikan, 2) dukungan dari guru.
123

 

Dalam mewujudkan budaya religius di sekolah perlu adanya 

dukungan dari lingkungan sekitar yaitu dari lingkungan sekolah dan juga 

lingkungan masyarakat. Yang dapat memberikan dukungan agar budaya 

religius di sekolah dapat terwujud tidak hanya dari lingkungan sekolah saja 

melainkan juga dari lingkungan masyarakat. Dukungan dari lingkungan 

masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya budaya religius di 

sekolah yang mana masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap 

pengembangan pertumbuhan pribadi siswa 

Faktor pendukung guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik bukan hanya berasal dari lingkungan sekolah saja melainkan 

juga dari masyarakat luar. Orang tua adalah salah satu yang menjadi faktor 

pendukung peserta didik dalam meningkatkan budaya religiusnya.
124
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Dijelaskan juga bahwa masyarakat luar juga menjadi faktor pendukung, 

misalnya dengan mengisi kegiatan keagamaan yang ada di sekolah.
125

 Jadi 

masyarakat di luar lingkungan sekolah juga menjadi fakor pendukung dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik. 

Dalam mengikutsertakan masyarakat dalam dunia pendidikan akan 

memudahkan lembaga untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan. Hubungan masyarakat dengan sekolah bertujuan untuk (1) 

memajukan kualitas pembelajaran; (2) memperkokoh serta meningkatkan 

kualtitas hidup dan penghidupan masyarakat; (3) menggairahkan masyarakat 

untuk menjalin hubungan dengan madrasah.
126

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan serta 

meningkatkan budaya religius peserta didik di sekolah perlu adanya 

dukungan dari lingkungan sekitar, yaitu dari lingkungan sekolah baik 

pimpinan maupun guru dan juga lingkungan masyarakat. Namun perlu 

disadari bahwa semua itu tidak akan terwujud apabila tidak adanya antusias 

yang bagus dari warga sekolah dan pastinya juga dari peserta didik sendiri. 

Sehingga dari keseluruhannya harus seimbang antara adanya faktor 

pendukung serta peserta didik yang antusias dalam kegiatan keagamaan 

sehingga semuanya akan berjalannya sesuai dengan harapan. 

Dalam terwujudnya kegiatan atau program yang dilakukan di sekolah 

sudah tentu ada faktor pendukung yang mendukung kegiatan sekolah, namun 
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tidak dipungkiri faktor penghambat juga menjadi salah satu hal menjadi hal 

perlu diperhatikan.  

Kegiatan keagamaan yang di programkan di SMKN 1 Magetan ini 

sangat banyak dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di SMKN 1 

Magetan kecuali non muslim, karena kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan budaya religius peserta didik di sekolah. Dengan adanya 

kewajiban yang harus dilakanakan ini bertujuan agar peserta didik memiliki 

kesadaran dalam dirinya dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang telah 

diprogramkan. Kegiatan ini meliputi sholat berjamaah serta kegiatan tadarus 

al-quran yang diharapakan dapat menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik 

bahwa beribadah wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. 

Kesadaran akan tumbuh dengan adanya suatu pembiasaan yang 

dilakukan setiap hari. Dan kurangnya kesadaran akan membawa peserta didik 

lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim. Seperti yang 

telah terjadi di SMKN 1 Magetan, bahwa pada suatu kegiatan keagamaan 

terutama pada kegiatan ibadah wajib masih banyaknya peserta didik yang 

kurangnya kesadaran akan kewajibnya. Misalnya peserta didik malah asik 

bermain HP sendiri sehingga lalai dalam kewajibannya. Jadi kurangnya 

kesadaran dari anak itu dari sebagian anak dan juga pengaruh dari media 

masa juga sehingga anak lalai melaksanakan sholat.
127

 Lingkungan sekolah 

juga menjadi faktor penghambat karena tidak semua siswanya muslim juga 

dan kebanyakan siswanya perempuan sehingga untuk melaksanakan sholat itu 
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kadang anak yang lain itu ikut-ikutan. Jadi harus ada yang dibelakangnya 

yang menggiring anak-anak agar segera masuk masjid.
128

 Maka dengan hal 

tersebut harus adanya suatu bahkan teguran yang dapat membawa peserta 

didik segera melaksanakan kegiatan keagamaan.
129

 Dalam kegiatan ibadahlah 

yang seringkali peserta didik malah melakukan hal-hal yang kurang 

bermanfaat dan mengesampingkan ibadahnya.
130

 

Dalam mewujudkan budaya religius ada faktor penghambat yang 

mempengaruhi terwujudnya budaya religius peserta didik, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal meliputi lingkungan, media massa
131

 dan 

kurangnya kesadaran pada diri peserta didik. 

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi maka sudah sepantasnya 

sebagai seorang guru memberikan pendidikan, dorongan, motivasi serta 

pembinaan bagi peserta didik agar tidak lalai akan kewajibannya. 

Kedisiplinan merupakan salah satu kunci dalam diri peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan apaupun.
132

 Jadi dengan adanya kedisiplinan yang 

tertanaman dalam diri peserta didik maka mereka akan dengan sendirinya 

melaksanakan kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan tanpa ada yang 

memperingatkan. 

Dengan adanya kedisiplinan, maka akan menumbuhkan kesadaran 

pada peserta didik melaksanakan kegiatan ibadah sesuai hati nurani dan 
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bukan paksaan dari orang lain. Peserta didik akan melakukan kebaikan atas 

dasar dari diri sendiri. Inilah pada hakikatnya tujuan dari peningkatan budaya 

religius peserta didik yaitu menumbuhkan kesadaran bagi mereka terutama 

dalam hal beribadah serta kegiatan-kegiatan lainnya.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung 

guru PAI dalam meningkatkan budaya religius adalah dari lingkungan 

sekolah baik pimpinan maupun guru dan juga dari lingkungan masyarakat. 

Sedangkan faktor yang menghambat dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik adalah pengaruh dari lingkungan dan media massa serta 

kurangnya kesadaran pada diri peserta didik. Dan dengan adanya faktor 

pengambat maka perlunya cara dalam mengatasinya, yaitu dengan cara 

memberikan pendidikan, dorongan, motivasi dan pembinaan bagi peserta 

didik, serta tidak lupa agar tetap mengutamakan kedisiplinan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari data hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius peserta didik 

dengan pengadaan program keagamaan yang ditanamkan di sekolah, 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan agar peserta didik dapat terbiasa 

melaksakanan kegiatan keagamaan dan menjadi suatu kebiasaan tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain, pemberian pajangan atau moto yang 

mengandung pesan nilai keagamaan, serta penanaman nilai-nilai religius 

setiap hari dalam diri peserta didik. 

2. Upaya guru PAI dalam meningkatan budaya religius peserta didik 

memberikan hasil serta dampak yang positif  bagi peseta didik. Hasil yang 

diperoleh adalah perubahan perilaku peserta didik yang lebih baik yaitu 

dari perilaku anak tidak sopan, tidak saling sapa, berkata kasar dan yang 

lainnya dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan ini anak-anak bisa 

semakin mengurangi kebiasaan anak yang kurang baik tersebut. Jadi 

dampak dari kegiatan keagamaan ini sangat positif sekali untuk anak-anak 

jujur, menghormati kepada yang lebih tua, menghargai, sopan santun, 

serta memberikan suatu kebangggaan guru PAI dan sekolah yaitu hasil 

dari perlombaan keagamaan antara lain lomba kultum dan qiroah. 
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3. Faktor pendukung guru PAI dalam meningkatkan budaya religius adalah 

dari lingkungan sekolah baik pimpinan maupun guru dan juga dari 

lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat dalam 

meningkatkan budaya religius peserta didik adalah pengaruh dari 

lingkungan dan media massa serta kurangnya kesadaran pada diri peserta 

didik. Dan dengan adanya faktor pengambat maka perlunya cara dalam 

mengatasinya, yaitu dengan cara memberikan pendidikan, dorongan, 

motivasi dan pembinaan bagi peserta didik, serta tidak lupa agar tetap 

mengutamakan kedisiplinan. 

B. Saran  

1. Pihak sekolah dan khususnya guru PAI di SMKN 1 Magetan lebih 

memaksimalkan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah, sehingga 

diharapkan peserta didik lebih rajin dan bersemangat mengikuti kegiatan 

keagamaan serta dapat menerapkan dalam kehidpan sehar-hari. 

2. Hasil positif yang dicapai oleh sekolah dan peserta didik, diharapkan agar 

terus dipertahankan dan akan lebih baik apabila ditingkatkan sehingga 

akan memberikan suatu kebanggan bagi sekolah bagi serta diri peserta 

didik. 

3. Sebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari fakor penghambat dalam 

usaha yang dilakukan oleh sekolah. Dalam peningkatkan budaya religius, 

guru PAI bekerja sama dengan guru lain dalam memaksimalkan budaya 

religius. Sehingga, diharapakan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar 

dan dapat menumbuhkan rasa kesadaran bagi peserta didik. 
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