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ABSTRAK 

 

Aulia, Maghfirrotul. 2019. di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun tahun ajaran 2018-2019. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama IslamFakultas Tarbiyah dan Ilmu KeguruanInstitut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag 

 

Kata Kunci:  Pengelompokan Kelas (Co-Education), Nilai-nilai Religius 

 

Madrasah Aliyah Tri Bhakti adalah madrasah yang menerapkan model belajar co-

education untuk menanamkan nilai-nilai religius pada siswa-siswinya. Latar belakang 

diterapkannya pengelompokan kelas adalah pihak guru mengetahui bahwa siswasiswsinya 

ketahuan berpacaran. Walaupun tidak sampai melampaui batas batas. Berpacaran adalah 

perapuran yang dilarang oleh madrasah dan juga dilarang oleh agama. Maka dari itu untuk 

menjaga agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diingkinkan, pihak kepala sekolah dan guru-

guru menerapkan pengelompokan antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. dengan 

menanamkan nilai-nilai religius dimadrasah ini dengan melalui kegiatan keagamaan yang 

meliputi pembiasaan mengaji sebelum belajar dimulai, sholat dhuha berjamaah, mengadakan 

pelatihan qiro’ah, tahlil, pengajian kitab disetiap minggunya. Dengan adanya pembiasaan 

kegiatan keagamaan tersebut diharapkan para siswa mampu mengikuti kegiatan dengan baik, 

disiplin dan melatih siswa untuk menanamkan perilaku baik menurut ajaran islam. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana implementasi model belajar co-education di MA Tri Bhakti Pagotan? (2) Apa 

problem/kendala yang dihadapi di MA Tri Bhakti Pagotan? (3) Apa dampak model belajar co-

education terhadap penanaman nilai-nilai religius di MA Tri Bhakti Pagotan? 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan : (1) model belajar co-education diterapkan sejak 

tahun ajaran 2018 sampai saat ini. Model belajar tersebut diterapkan berdasarkan kemampuan 

setting sekolah yang ditetapkan dengan fungsi integrasi, yaitu pengelompokan kesamaan 

peserta didik menurut jenis kelamin. (2)pihak sekolah menerapkan model belajar co-education 

setelah mendapati laporan dari salah satu guru yang mengetahui bahwa ada salah satu siswanya 

yang berpacaran. Dengan tujuan agar para siswa/siswi dapat menjaga jarak dengan lawan 

jenisnya. (3) dengan adanya kegiatan keagamaan di madrasah, dapat melatih para siswa untuk 

menanamkan nilai-nilai religius dalam diri mereka. Mampu bersikap baik dan sopan menurut 

aturan agama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan sebagai bentuk 

seperti berbuah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.1 Hasil 

belajar yang memuaskan dapat belajar secara wajar, terhindar berbagai ancaman, hambatan 

dan gagasan.2 

Dalam era globalisasi, dimana era yang memberikan peluang dan fasilitas yang biasa 

bagi siapa saja yang mau dan mampu memanfaatkannya, baik untuk kepentingan manusia 

secara menyeluruh. Namun tidak jarang, era globalisasi ini juga memberikan dampak negatif 

terhadap siapa saja yang tidak mampu membentengi dirinya dengan berbagai karakter mulia 

yang berakibat pada terjadinya perilaku-perilaku menyimpang seperti dekadensi moral atau 

akhlak di kalangan para remaja.3 

Ajaran Agama Islam pada prinsipnya adalah ajaran yang menjunjung tinggi moralitas 

dan nilai-nilai akhlak sebagai ruh dari semua perbuatan, aktivitas, kreasi, dan karya manusia. 

Kualitas perilaku seseorang diukur dari faktor moral atau akhlaknya, sebagai cerminan dari 

kebaikan hati Rasulullah saw. Dalam hadistnya Rasulullah sendiri menyatakan: 

“Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah.” 

Prinsip ini perlu ditransformasikan ke dalam dunia pendidikan agar dalam proses pendidikan 

itu melahirkan output (tamatan) yang tidak sombong dan takabur.4 

                                                           
1Nana Sudjana, Cara Belajar dalam Proses Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1996),5. 
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,2002),199. 
3 Jurnal Ma’mur Asmani, Buku panduan Karakter di sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 7. 
4Zebaedi, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 8. 
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Keberagaman atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku 

ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang di dorong oleh kekuatan 

supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dlihat dengan 

mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.5 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Kemampuan 

seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada 

yang cepat ada yang lambat. Karenanya, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda 

untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama.6 

Kebijakan tersebut juga menjawab dari beberapa masalah yang ditimbulkan dari 

percampuran kelas laki-laki dan perempuan, apalagi siswa atau siswi yang memiliki 

hubungan khusus dengan teman kelasnya (pacaran). Siswa dan siswi yang memiliki 

hubungan khusus dengan teman sekelasnya akan sulit fokus pada pembelajaran, karena 

mereka memiliki masalah dalam hubungannya, mereka akan cenderung malas-malasan 

dalam belajar.  

Madrasah Aliyah Tri Bhakti adalah madrasah yang menerapkan model belajar co-

education untuk menanamkan nilai-nilai religius pada siswa-siswinya. Hal itu dilatar 

belakangi oleh banyaknya siswa yang melanggar peraturan sekolah yaitu menjalin hubungan 

spesial atau disebut berpacaran. Untuk menanamkan nilai-nilai agama islam dan 

menjalankan apa yang telah disyari’atkan oleh agama. Sehingga siswa-siswi dapat 

menghayati, menguasai secara mendalam tentang norma agama baik melalui pembinaan, 

bimbingan dan sebagainya. Supaya nilai-nilai agama tersebut tidak hanya menjadi wacana 

                                                           
5Jurnal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. 29. 
6 M Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,2001), 59. 
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semata namun diharapkan dapat merasuk kedalam karakter siswa sehingga menjadi sebuah 

pribadi yang islam. 

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Implementasi Model Belajar Co-Education untuk Menanamkan Nilai-Nilai 

Religius (Studi Kasus di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun Tahun 2018-2019).” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada masalah motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya 

single seks education di MA Tri Bhakti Pagotan, Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi model belajar co-education di MA Tri Bhakti Pagotan? 

2. Apa problem/kendala yang dihadapi di MA Tri Bhakti Pagotan? 

3. Apa dampak model belajar co-education terhadap penanaman nilai-nilai religius di MA 

Tri Bhakti Pagotan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi implementasi model belajar co-education di MA 

Tri Bhakti Pagotan. 

2. Untuk menjelaskan apa problem/kendala yang dihadapi di MA Tri Bhakti Pagotan. 
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3. Untuk menjelaskan apa dampak model belajar co-education terhadap penanaman nilai-

nilai religius di MA Tri Bhakti Pagotan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam 

bidang pendidikan. 

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti 

lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2.  Secara Praktis 

a)  Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian ilmiah 

b) Bagi pendidik 

Untuk menambah semangat dan motivasi diri untuk selalu meningkatkan prestasi yang 

baik dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan bisa dicapai 

dengan baik. 

c) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan untuk 

meningkatkan mutu serta kualitas sekolah atau lembaga dalam menumbuhkan sikap 

yang baik bagi para peserta didik. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman alur skripsi ini, maka 

penulisannya dibagi dalam lima pokok bahasan. Adapun isi tiap-tiap bab dan keterkaitan 

antara bab itu adalah sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran 

bagi laporan penelitian secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, pada bab ini menguraikan 

deskripsi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang berfungsi sebagai alat 

penyusunan instrumen pengumpulan data. 

Bab III, Metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV,Deskripsi data, dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data umun dan 

deskripsi data khusus. 

Bab V,Analisis data, pada bab ini menguraikan tentang  gagasan-gagasan yang terkait 

dengan pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-temuan sebelunya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. 

Bab VI, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kemudian untuk 

melengkapi laporan ini penulis sertakan pula kepustakaan dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti antara 

lain adalah: 

1. Ulfatun Amalia (1323301111), Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto dengan judul “Penanaman nilai-nilai karakter religius 

dalam kegiatan Himda’is (Himpunan Da’i Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Cilacap). 

Madrasah Aliyah Negeri Cilacap merupakan salah satu madrasah aliyah negeri yang 

telah terakreditasi A. Madrasah ini sebagai lembaga pendidikan islam yang ingin 

membekali para siswanya menjadi lembaga kontrol terhadap perkembangan moral dan 

sosial. Agar masyarakat mampu mewujudkan akhlak serta mampu berbudi pekerti dan 

beretika islami. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan sehari-hari disekolah yang diajarkan 

oleh guru-guru sehingga madrasah tersebut dinilai cukup berhasil dalam mendidik para 

siswanya. Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian kualitatif dengan cara menyajikan keadaan yang sebenarnya 

terjadi di lokasi. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Setelah diadakan penelitian ini penulis mendapatkan hasil yaitu, penanaman nilai-nilai 

karakter religius dalam kegiatan HIMDA ‘IS di Madrasah Aliyah Negeri Cilacap ini 

berjalan dengan baik, setelah diadakannya doa bersama sebelum dan sesudah 

pembelajaran, pembiasaan shalat dhuha dan pembiasaan shalat dzuhur berjama’ah. 

2. Barotut Taqiyah (12410053) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, dengan judul 

“Pengaruh Pemisahan Kelas Peserta Didik Laki-laki dan Perempuan Terhadap Motivasi 
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Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MA Sunan Pandanaran 

Yogyakarta”. Berawal dari beberapa yang ditimbulkan dari percampuran kelas laki-laki 

dan perempuan, diantaranya siswa sulit fokus dalam pembelajaran, siswa tidak percaya 

diri untuk aktif di kelas, sehingga motivasi dan semangat belajar di kelas menurun.. 

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan kuantitatif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan angket. Analisis instrumen meliputi analisis 

validitas dan reliabilitas. Setelah diadakan penelitian, penulis mendapatkan hasil yaitu, 

pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik mampu belajar dengan baik dan dapat 

berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Seta dikategorikan cukup baik. 

Berdasarkan deskripsi mengenai beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan 

bahwa penelitian yang telah ada berbeda dengan penelian yang akan dilakukan oleh 

penulis, baik dari subyek penelitiannya. Peneliti ini lebih terfokus pada pendidikan 

agama remaja yang ada di sekolah melalui penerapan budaya agama yang telah 

diterapkan oleh seluruh warga sekolah. 

 

B. Kajian teori 

1. Pengelompokan Kelas 

a. Pengertian pengelompokan kelas 

Pemisahan kelas peserta didik laki-laki dan perempuan merupakan 

pengelompokan peserta didik berdasarkan jenis kelamin yang berada dalam suatu 

kelas yang berbeda. Pengelompokan kelas berdasarkan jenis kelamin tersebut 

bertujuan agar peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan mampu 

memimpin kelasnya masing-masing tanpa ada yang mendominasi.7 Pemisahan 

kelas ini akan memberikan kenyamanan dan terbentuknya suasana kondusif di 

                                                           
7 Megasari dkk, Pola Interaksi Berbasis Gender dalam Pembelajaran Sosiologi Siswa Kelas X, Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran 3 (2014), 7. 
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dalam kelas. Akan muncul keleluasaan pada siswa untuk mengekspresikan dirinya 

dalam seluruh aspek termasuk dalam komunikasi. Dengan adanya pemisahan kelas 

maka peserta didik maka peserta didik tidak ada rasa malu untuk mengutarakan 

pendapatnya, berani untuk berbicara, dan tidak takut jika peserta didik tersebut 

salah dalam berbicara atau menggunakan bahasa. Kebanyakan peserta didik malu 

untuk berbicara karena takut salah dalam menggunakan bahasa Indonesia.8 

Pengelompokan peserta didik lazim dikenal dengan grouping didasarkan 

atas pandangan bahwa disamping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, 

juga mempunyai -perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran 

pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Menurut Imron, 

pengelompokan atau Grouping adalah suatu penempatan peserta didik sesuai 

dengan karakteristik-karakteristik yang ada pada peserta didik. Hal tersebut perlu 

dikelompokan agar guru lebih mudah dalam memberikan perhatian atau pelayanan 

kepada peserta didik. Penjelasan tersebut diperkuat oleh penjelasan Nasihin dan 

Sururi (dalam tim Dosen AP UPI, 2009-210-211) bahwa terdapat dua hal yang 

mendasari pengelompokan peserta didik.9 Hal yang pertama adalah fungsi 

integrasi, yaitu pengelompokan peserta didik kesamaan yang ada pada peserta 

didik. Kesamaan ini meliputi jenis kelamin, umur dan sebagainya. Sedangkan hal 

lain yang mendasari pengelompokan peserta didik adalah fungsi perbedaan, yaitu 

pengelompokan peserta didik berdasarkan perbedaan yang ada pada peserta didik 

seperti bakat, minat, karakter dan kemampuan peserta didik. 

Pengelompokan bukan dimaksudkan untuk mengotak-ngotakan peserta 

didik, melainkan justru bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang 

seoptimal mungkin. Jika maksud pengelompokan demikian maka tidak tercapai, 

                                                           
8 Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatwi mu’ashirah, jilis 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), 381. 
9 Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta,2011), 69. 
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maka peserta didik justru peserta didik tidak dikelompokan atau golong-

golongkan.10 

Alasan pengelompokan peserta didik karna perbedaan, kesamaan-kesamaan 

yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok 

yang sama, sementara perbedaan juga didasarkan atas realitas bahwa peserta didik 

terus menerus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik satu dengan yang lainnya berbeda. Agar peserta didik yang cepat tidak 

mengganggu peserta didik yang lambat dan sebaliknya, maka dilakukanlah 

pengelompokan peserta didik, tidak jarang dalam pengajaran yang menggunakan 

sistem klasikal, peserta didik yang lambat tidak akan dapat mengejar peserta didik 

yang cepat. 11 

Jadi, pemisahan kelas peserta didik laki-laki dan perempuan adalah 

pengelompokan antara siswa dan siswi dengan ruang terpisah, interaksi sosial yang 

terjadi yaitu antara siswa dangan siswa, dan siswi dengan siswi, dalam kegiatan 

pembelajaran maupun kegiatan ekstra-kurikuler pun terpisah. Pengelompokan 

kelas siswa dan kelas siswi dilakukan untuk mencegah terjadinya fitnah dan 

pergaulan bebas yang tidak diharapkan. 

b. Jenis-jenis pengelompokan 

Michun mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. 

1) Ability grouping group adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di 

dalam setting sekolah. 

2) Sub-grouping with in the class, Sub-grouping with in the class adalah 

pengelompokan berdasarkan kemampuan dalam setting kelas. 

                                                           
10 Ali Imron, Managemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 97. 
11  Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta,2011), 70. 
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Pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan adalah suatu 

pengelompokan dimana peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang 

pandai, yang kurang pandai dikumpulkan dengan yang kurang pandai. Sementara 

pengelompokan dimana peserta didik pada masing-masing kelas, dibagi menjadi 

beberapa kelompok kecil. Pengelompokan ini juga memberi kesempatan pada 

masing-masing individu untuk masuk kedalam lebih dar satu kelompok. Adapun 

masing-masing kelas demikian dapat dibentuk berdasarkan karakteristik individu.  

Ada beberapa macam kelompok kecil didalam kelas, yaitu: interest 

grouping, special need-grouping, team grouping, tutorial grouping,research 

grouping, combined-class grouping.12 

1) Pengelompokan Berdasarkan Minat (interest grouping) 

Interest grouping adalah pengelompokan yang didasarkan atas minat 

peserta didik. Peserta didik yang berminat pada pokok bahasan tertentu, pada 

kegiatan tertentu, pada topk tertentu, membentuk kedalam suatu kelompok. 

2) Pengelompokan Berdasarkan Kebutuhan Khusus (special need-grouping) 

Special need-grouping adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan-

kebutuhan khusus peserta didik. Peserta didik yang sebenarnya sudah 

tergabung dalam kelompok-kelompok, dapat membentuk kelompok baru untuk 

belajar keterampilan khusus. 

3). Pengelompokan Beregu (team grouping) 

Team grouping adalah suatu kelompok yang terbentuk karena dua atau lebih 

peserta didik ingin bekerja atau belajar secara bersama memecahkan masalah-

masalah khusus.13 

 

                                                           
12 Ibid,70. 
13 Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik,71-72. 
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4). Pengelompokan Tutorial (tutorial grouping-) 

Tutorial grouping adalah suatu pengelompokan dimana peserta didik bersama-

sama dengan guru merencanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya. Dengan 

demikian, apa yang dilakukan oleh kelompok bersama dengan guru tersebut, 

telah disepakati terlebih dahulu. Antara kelompok satu dengan yang lain, bisa 

berbeda kegiatannya, karena mereka sama-sama mempunyai otonomi untuk 

menentukan kelompoknya masing-masing. 

5). Pengelompokan Penelitian (research grouping) 

Research grouping adalah suatu pengelompokan dimana dua atau lebih peserta 

didik menggarap suatu topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas. Bagaimana 

cara penggarapan, penyajian, serta sistem kerja yang dipergunakan bergantung 

kepada kesepakatan anggota kelompok. 

6). Pengelompokan Kelas Utuh (full-class grouping) 

Full-class grouping adalah pengelompokan dimana peserta didik secara 

bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman dibidang seni. 

Misalnya saja kelompok yang berlatih drama, musik, tari dan sebagainya. 

7). Pengelompokan Kombinasi (combined grouping) 

Combined grouping adalah suatu pengelompokan dimana dua atau lebih kelas 

yang dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk bersama-sama menyaksiakan 

film, slide TV, dan media audio visual lainnya. 

c. Dasar Pengelompokan Peserta Didik 

Menurut William A Jeager dalam pengelompokan peserta didik dapat 

didasarkan kepada: 

1) Fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada 

pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur, 
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dan sebagainya. Pengoelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan 

pembelajaran yang bersifat klasikal. 

2) Fungsi Perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada 

perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, 

bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini 

menghasilkan pembelajaran individual.14 

d. Managemen Kelas 

Managemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu managemen dan kelas. 

Managemen merupakan rangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain, sedangkan yang di maksud dengan 

kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dalam kelas tersebut guru berperan sebagai 

manager utama dalam melaksanakan pengawasan atau supervisi kelas.15 

Managemen kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas 

yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi eduktif mencapai 

tujuan pembelajaran. Managemen kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke 

kondisi optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

melakukan kegiatan remedial. Managemen kelas suatu usaha yang dengan sengaja 

dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan yang sangat sederhana 

bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan 

pengajaran. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja 

dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. 

                                                           
14Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik,73-74. 
15 Euis Karwati, Managemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2015), 5. 
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Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dirjen 

Dikdasmen, managemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. 

Menurut Dirjen Dikdasmen yang menjadi tujuan pengelolaan kelas adalah:  

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun 

sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan semaksismal mungkin. 

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajaran. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta parabot belajar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional dan 

intelektual siswa dalam kelas.16 

e. Pengelolaan Managemen kelas 

Pengelolaan Manageman kelas adalah suatu proses atau usaha guru dalam 

mempertahankan kondisi kelas agar kondusif dengan mengeksplorasi 

kemampuannya menuju pembelajaran kompeten. Kegiatan pengelolaan kelas 

dimaksudkan sebagai proses menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar 

kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien seperti melalui 

pemberian ganjaran dengan segera, pengembangan hubungan yang baik antara guru 

dan siswa.17 

Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan. Guru merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena 

                                                           
16 Kopri, Managemen Pendidikan 1 (Bandung: Alfabeta,2015), 277-279. 
17 Faizal Djabidi, Managemen Pengelolaan Kelas. (Malang, Madani, 2016), 72. 
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itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang 

kompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat yang optimal. 

Adam dan Decey mengemukakan peranan guru dalam proses belajar 

mengajar harus mencakup guru sebagai berikut: 

1) Guru sebagai demonstator 

Guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan 

apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya 

maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan 

seorang guru. Guru adalah acuan bagi peserta didiknya oleh karena itu segala 

tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru 

sebagai demonstator dapat diasumsikan sebagai tauladan bagi siswanya dan 

contoh bagi peserta didik. 

2) Guru sebagai pengelolaan kelas  

Manager atau mengelola kelas, tanpa kemampuan ini maka 

performance dan karisma guru akan menurun, bahkan kegiatan pembelajaran 

bisa kacau tanpa tujuan. Guru mengelola kelas dengan memberikan motivasi 

yang tinggi agar anak didik betah untuk senantiasa belajar dan tinggal di dalam 

kelas. Fungsi guru sebagai pengelola kelas diantaranya adalah merancang 

tujuan pembelajaran mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran, 

memotivasi dan mendorong siswa. 

3) Guru sebagai fasilitator 

Seorang guru harus bisa menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga 

media yang akan digunakan bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai 

sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai 

kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda. Oleh karena au iklim kehidupan 
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keagamaan islam yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup 

yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama islam, yang 

diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh para warga 

sekolah/madrasah atau sivitas akademik di perguruan tinggi. 

2. Nilai- nilai Religius 

a. Pengertian religius 

Apa itu religoius? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) 

dinyatakan bahwa religius berarti bersifat religi atau keagamaan, atau yang 

bersangkut paut dengan religi (keagamaan).18 Penciptaan suasana religius berarti 

menciptakan suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Dalam konteks pendidikan 

agama islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi berarti penciptaan suasana at 

Apa saja yang religius itu? Dalam konteks pendidikan agama islam ada 

yang bersifat vertikal dan horisontal. Yang vertikal berwujud hubungan manusia 

atau warga sekolah/madrasah/perguruan tinggi dengan allah (habl min Allah), 

misalnya sholat, doa, puasa, khatam al-quran, dan lain-lain. Yang horisontal 

berwujud hubungan manusia atau warga sekolah/madrasah/perguruan tinggi 

dengan sesamanya (habl min an-nas), dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya.19 

Secara etimologi, sesuai kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius 

artinya besifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkut paut dengan religi. 

Secara terminologi kata religi berasal dari bahasa latin yaitu religious (bahasa 

latin), religion (bahasa inggris, perancis, dan jerman) dan religie (bahasa Belanda). 

Religie menurut pujangga kristen, saint Augustinus, berasal dari “re” dan 

“eligare” yang berarti “memilih kembali”.20 Dalam bahasa Arab kata dien berarti 

                                                           
18 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 

1996. 
19 Muhaimin, Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (Jakarta:Rajawali press, 2012), 61. 
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 

1996. 
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agama. Dien memiliki arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan 

kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya 

terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi 

penganut agama yang penganut agama yang bersangkutan. 

Sementara pendapat lain. Mengatakan bahwa religi berasal dari kata 

“religiare” yang berarti ikatan, maksudnya ikatan manusia dengan Tuhan, sehingga 

manusia terbebaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan atau dominasi oleh sesuatu 

yang derajatnya lebih rendah dari manusia sendiri.21 Deskripsi nilai religius adalah 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun pemeluk agama 

lain. 

Penciptaan manusia religius berarti menciptakan suasana atau iklim 

kehidupan keagamaan. Dalam konteks pendidikan agama islam di 

sekolah/madrasah/perguruan tinggi berarti penciptaan suasana iklim kehidupan 

keagamaan islam yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup 

yang bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama islam, yang 

diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup para warga 

sekolah/madrasah atau sivitas akademika di perguruan tinggi.22 

Internalisasi nilai agama adalah suatu proses memasukkan nilai agama 

secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran 

agama. Internalisasi nilai agama terjadi melalui pemahaman ajaran agama secara 

utuh, dan diteruskan dengan kesadaran akan pentingnya ajaran agama, serta 

ditemukannya posibilitas untuk merealisasikannya dalam lehidupan nyata.23 

                                                           
21 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011), 28 
22 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2009), 61 
23 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 10. 
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Nilai-nilai agama adalah nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam 

diri. Oleh karena itu seberapa benyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama bisa 

mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku seseorang sangat tergantung 

dari seberapa dalam nilai-nilai agama terinternalisasi dalam dirinya. Semakin 

dalam nilai-nilai agama terinternalisasi didalam diri seseorang, kepribadian dan 

sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. Jika sikap religius sudah muncul dan 

terbentuk, maka nilai-nilai agama akan menjadi pusat nilai dalam menyikapi segala 

sesuatu. 

Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang disadari oleh 

dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kesadaran itu 

muncul dari produk pemikiran secara teratur, mendalam dan penuh penghayatan. 

Sikap religius dalam diri manusia dapat tercermin dari cara berfikir dan bertindak. 

Sikap religoius merupakan bagian penting dari kepribadian seseorang yang dapat 

dijadikan sebagai orientasi moral, internalisasi nilai-nilai keimanan, serta sebagai 

etos kerja dalam meningkatkan keterampilan sosial.24 

Keberagamaan (religiousity) merupakan istilah yang telah banyak 

digunakan tetapi merupakan konsep yang sulit didefinisikan, peserta didik 

diharapkan memiliki sikap menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Dengan kata lain, ia harus memiliki sikap toleran beragama, harus bisa hidup 

berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, tolong menolong sesama 

manusia sejauh tidak terkait dengan keyakinan agama, saling memahami 

keyakinan agama.25  

                                                           
24 Ibid, 9. 
25 Erwin Yuda Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN PO Press,2009), 
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Keberagaman atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain 

yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan 

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

tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.26 

b. Macam-macam Nilai Religius 

1) Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu 

Masdar’abada yang berarti penyembahan. Sedangkan secara istilah berarti 

khidmat kepada Tuhan, taat mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi 

laranganNya. Jadi ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang 

diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari misalnya sholat, puasa, zakat, dan 

lain sebagainya.27 

Nilai ibadah perlu ditanamkan kepada diri seorang anak didik, agar anak 

didik menyadari pentingnya beribadah kepada Allah. Bahkan penanaman nilai 

ibadah tersebut hendaknya dilakukan ketika anak masih kecil dan berumur 7 

tahun, ketika terdapat perintah kepada anak untuk menjalankan shalat. Dalam 

ayat yang menyatakan tentang shalat misalnya redaksi ayat tersebut memakai 

lafadz aqim bukan if’al. Hal itu menunjukkan bahwa perintah mendirikan sholat 

mempunyai nilai-nilai eduktif yang sangat mendalam, karena shalat itu tidak 

hanya dikerjakan sekali atau dua kali saja, tetapi seumur hidup selama hayat 

masih di kandung badan.28 

                                                           
26 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 297. 
27 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Kalimedia: 

Yogyakarta,2015), 60-61. 
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Sebagai seorang pendidik, guru tidak boleh lepas dari tanggungjawab begitu 

saja, namun sebagai seorang pendidik hendaknya senantiasa mengawasi anak 

didiknya dalam melakukan ibadah, karena ibadah tidak hanya ibadah kepada 

Allah atau ibadah mahdlah saja, namun juga mencakup ibadah terhadap sesama 

atau ghairu mahdlah. Untuk membentuk pribadi baik siswa yang memiliki 

kemampuan akademik dan religius. Penanaman nilai-nilai tersebut sangatlah 

urgen. Bahkan tidak hanya siswa, guru dan karyawan juga perlu penanaman nilai-

nilai ibadah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. 

2) Nilai Ruhul Jihad 

Ruhul jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja 

atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari adanya tujuan hidup 

manusia yaitu hablum minallah, hablum min al-nas dan hablum min al-alam. 

Dengan adanya komitmen ruhul jihad, maka aktualisasi diri dan unjuk kerja selalu 

didasari sikap berjuang dan khtiar dengan sungguh-sungguh.  

3) Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak merupakan bentuk jama’ dari khuluq, artinya perangai, tabiat, rasa 

malu dan adat kebiasaan. Menurut Quraish Shihab “Kata akhlak walaupun 

terambil dari bahasa Arab (yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan 

bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-Quran adalah 

kata khuluq, yang merupakan bentuk mufrad dari kata akhlak.29 

Akhlak adalah kelakuan yang ada pada diri manusia dalam kehidipan 

sehari-hari. Maka dari itu ayat diatas ditunjukkan kepada Nabi Muhammad 

saw.yang mempunyai kelakuan baik dalam kehidupan yang dijalaninya sehari-

hari. 

                                                           
29 Ibid, 62-64. 
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Sedangkan kedisiplinan itu termanifestasi dalam kebiasaan manusia ketika 

melaksanakan ibadah rutin setiap hari. Semua agama mengajarkan suatu amalan 

yang dilakukan sebagai rutinitas penganutnya yang merupakan sarana hubungan 

antara manusia dengan pencipta-Nya. Dan itu terjadwal secara rapi. Apabila 

manusia melaksanakan ibadah dengan tepat waktu, maka secara otomatis 

tertanam nilai kedisiplinan dalam diri orang tersebut. Kemudian apabila hal itu 

dilaksanakan secara terus menerus maka akan menjadi budaya religius. 

4) Keteladanan 

Nilai keteladanan ini tercermin dari perilaku guru. Keteladanan merupakan 

hal yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Bahkan al-Ghazali 

menasehatkan, sebagaimana yang dikutip Ibn Rusn, kepada setiap guru agar 

senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. Ia harus 

mempunyai karisma yang tinggi. Ini merupakan faktor penting yang harus ada 

pada diri seorang guru. Sebagaimana perkataanya dalam kitab Ayyuhal Walad.30 

Orang yang pantas menjadi pendidik ialah orang yang benar-benar alim. 

Namun, hal itu bukan berarti setiap orang alim layak menjadi pendidik. Orang 

yang patut menjadi pendidik adalah orang yang mampu melepaskan diri dari 

kungkungan cinta dunia dan ambisi kuasa, berhati-hati dalam mendidik diri 

sendiri, menyedikitkan makan, tidur dan bertutur kata. Ia memperbanyak sholat, 

sedekah dan puasa. Kehidupannya selalu dihiasi akhlak mulia, sabar, dan syukur. 

Ia selalu yakin, tawakal dan menerima apa yang dianugerahkan Allah swt. 

Jika seorang guru mempunyai sifat seperti yang dikatakan diatas, maka 

seorang guru akan menjadi figur sentral bagi muridnya dalam segala hal. Dari 

sinilah, proses interaksi belajar mengajar antara guru dan murid akan lebih efektif. 

                                                           
30 Ibid, 65. 
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Dalam menciptakan budaya religius dilembaga pendidikan, keteladanan 

merupakan faktor utama penggerak motivasi peserta didik. Keteladanan harus 

dimiliki oleh guru, kepala lembaga pendidikan maupun karyawan. Hal tersebut 

dimaksudkan supaya penanaman nilai dapat berlangsung secara integral dan 

komprehensif.31 

5) Nilai Amanah dan Ikhlas 

Secara etimologi amanah artinya dapat dipercaya. Dalam konsep 

kepemimpinan amanah disebut juga dengan tanggung jawab. Dalam konteks 

pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh pengelola lembaga 

pendidikan, baik kepala lembaga pendidikan, guru, tenaga pendidik, staf, maupun 

komite di lembaga tersebut. 

Nilai amanah merupakan nilai universal. Dalam dunia pendidikan, nilai 

amanah paling tidak dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu akuntabilitas 

akademik dan akuntabilitas publik. Dengan dua hal tersebut, maka setiap kinerja 

yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia lebih-lebih 

kepada Allah SWT. 

Nilai amanah harus diinternalisasikan kepada anak didik melalui berbagai 

kegiatan, misalnya kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pembelajaran, pembiasaan 

dan sebagimmya. Apabila dilembaga pendidikan, nilai ini sudah terinternalisasi 

dengan bai, maka akan membentuk karakter anak didik yang jujur dan dapat 

dipercaya. Selain itu, di lembaga pendidikan tersebut juga akan terbangun budaya 

religius, yaitu melekatnya nilai amanah dalam diri peserta didik.32 

Apabila nilai-nilai religius yang telah disebutkan diatas dibiasakan dalam 

kegiatan sehari-hari, dilakukan secara kontinue, maupun merasuk ke dalam 

                                                           
31 Ibid, 66. 
32 Ibid,66-67. 
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intimitas jiwa dan ditanamkan dari generasi ke generasi, maka akan menjadi 

budaya religius lembaga pendidikan. Apabila sudah terbentuk budaya religius, 

maka secara otomatis internalisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan sehari-hari 

yang akhirnya akan menjadikan salah satu karakter lembaga yang unggul dan 

substansi meningkatnya mutu pendidikan.   

c. Model- model Penciptaan Suasana Religius di Sekolah 

Model adalah yang dianggap benar, tetapi bersifat kondisional. Karena itu, 

model penciptaan suasana religius sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 

tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya.  

1) Model Struktural 

Penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu penciptaan 

suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturan-peraturan, 

pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinam atau kebijakan 

suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Model ini biasanya bersifat 

“top-down”, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas prakarsa atau instruksi 

dari pejabat/pemimpin atasan.33 

2) Model Formal 

Penciptaan suasana religius model formal, yaitu penciptaan suasana 

religius yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya 

manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau 

kehidupan ruhani saja, sehingga pendidikan agama dihadapkan dengan 

pendidikan non-keagamaan, pendidikan ke-islaman dengan non-keislaman, 

pendidikan kristen, demikian seterusnya. Model penciptaan suasana religius 

formal tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang 

                                                           
33 Muhaimin M.A, Paradigma Pendidikan Islam (Rosdakarya:Bandung, 2008),305-307. 
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lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak 

penting, serta menekankan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan yang 

merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara sains 

(Ilmu pengetahuan) dianggap terpisah dari agama. 

3) Model Mekanik 

Model mekanik dalam penciptaan suasana religius adalah penciptaan 

suasana religius yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas 

berbagai aspek dan pendidikan dipandanag sebagai penanaman dan 

pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan 

berjalan menurut fungsinya. Masing-masing gerak bagaikan sebuah mesin yang 

terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing 

menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa 

saling berkonsultasi atau tidak dapat berkonsultasi.34 Model mekanik tersebut 

berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih 

menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif daripada kognitif 

dan spikomotor. Artinya dimensi kognitif dan psikomotor diarahkan untuk 

pembinaan afektif (Moral dan spiritual), yang berbeda dengan mata pelajaran 

lainnya (kegiatan dan kajian-kajian keagamaan hanya untuk pendalaman agama 

dan kegiatan spiritual). 

4) Model Organik 

Pencipataan suasana religius dalam model organik, yaitu penciptaan 

suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan 

gama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas komponen-

komponen yang rumit) yang berusaha mengembangkan pandangan/semangat 

                                                           
34 Ibid, 306. 
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hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup 

yang religius. Model penciptaan religius organik tersebut berimplikasi terhadap 

perkembangan pendidikan agama yang dibangun dari fundamental doctrins dan 

fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan Al-

Sunnah shahiah sebagai sumber pokok. Kemudian tersedia dan mau menerima 

konstribusi pemikiran dari para ahli serta mempertimbangkan konteks 

historitasnya. Karena itu, nilai-nilai ilahi/agama/wahyu didudukkan sebagai 

sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya 

didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi horizontal-lateral 

atau lateral-sekuensial, tetapi harus berhubungan vertikal-linier dengan nilai 

ilahi/agama.35 Pendidikan nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam 

upaya mewujudkan budaya religius. Karena hanya dengan pendidikan nilai 

religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai religius dalam kehidupan. 

Namun terdapat berbagai kendala dalam pendidikan nilai religius. Kendala-

kendala tersebut antara lain: 

1) Budaya globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat  

Budaya globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat juga 

merambah kehidupan para pelajar, sehingga para pelajar ikut terpengaruh 

oleh budaya globalisasi yang merusak moral. Kemerosotan akhlak pada 

manusia menjadi salah satu problem dalam perkembangan pendidikan 

nasional, dimana terkadang para tokoh pendidik sering menyalahkan pada 

adanya globalisasi kebudayaan, sebagaimana dijelaskan oleh tafsir bahwa 

globalisasi kebudayaan sering dianggap sebagai penyebab kemerosotan 

akhlak tersebut. 

                                                           
35 Muhaimin M.A, Paradigma Pendidikan Islam,307. 
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Adanya kemerosotan akhlak yang terjado pada masyarakat ini dapat 

dilihat dengan adanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja menyebabkan 

rusaknya lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa perbuatan 

kejahatan, ataupun pnyiksaan terhadap diri sendiri, seperti perampokan, 

narkoba, minum-minuman keras yang semua itu adalah imbas dari 

modernisasi industri dan pergaulan. Akibat pergeseran sosial, dewasa ini 

kebiasaan pacarann masyarakat kita menjadi kian terbuka. Terlebih saat 

mereka merasa belum ada ikatan resmi, maka akibatnya bisa melampaui batas 

keputusan kepatutan. Kadang kala seorang remaja mengaggap perlu pacaran 

untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan 

sebagaipengalaman uji coba, maupun bersenang-senang.36 

Budaya globalisasi tersebut menyebabkan terhambatnya penanaman 

nilai-nilai religius ke dalam diri peserta didik, karena seorang peserta didik 

yang sudah terpengaruh oleh suatu budaya akan berlaku sesuai dengan 

budaya yang diadopsinya tersebut. Bahka peserta didik lebih memilih 

mengadopi budaya tersebut daripada melaksanakan budaya sendiri yang 

merupakan warisah leluhur. 

Budaya globalisasi merupakan salah satu kendala yang menghambat 

pelaksanaan pendidikan religius. Anak didik akan sulit menyadari nilai-nilai 

religius yang ditanamkan. Bahkan anak didik akan menentang apabila 

diingatkan untuk melaksanakan salah satu kegiatan/sikap religius.37 

2) Kurangnya keteladanan dari para pendidik 

Setiap orang memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, pola dan 

kepribadian masing-masing. Semua itu merupakan privasi yang tidak ada hak 

                                                           
36 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Kalimedia: 

Yogyakarta,2015),73-74. 
37 Ibid, 74-75. 
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bagi siapa pun untuk mengintervensi atau memaksakan kehendak dirinya 

kepada orang lain. Bagi kita, sebagai seorang Muslim, filsafat hidup, 

pegangan hidup, dan pandangan hidup kita adalah syahadatain. Asyhadu an 

la ilaa illa allahu ea asyhadu anna muhammadan rasulullah (Aku bersaksi 

tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi Muhammad 

adalah utusan Allah). Dua kalimat syahadat ini harus kita pegang dengan 

teguh dan pertahankan dengan baik-baik. Jadi, untuk menjalankan fungsi, 

mendidik anak, mendidik murid, apapun yang kita lakukan, harus selalu 

didasarkan pada syahadatain, karena hanya dua kalimat inilah yang menjadi 

pandangan hidup, filsafat hidup dan pegangan hidup kita semua. 

Keteladanan pendidik juga merupakan faktor yang penting dalam 

penanaman nilai-nilai religius. Tanpa keteladanan dari pendidik, maka peseta 

didik akan bermoral yang bejat dan tidak mempunyai budi pekerti yang luhur. 

Maka dari itu terdapat istilah, guru kencing berdiri murid kencing berlari.38 

3) Kurangnya kompetensi pendidik 

Kompetensi guru/pendidik adalah segala kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pendidik/guru. Misalnya persyarata, sifat, kepribadian, sehingga 

dia dapat melaksanakantugasnya dengan benar. Untuk menjadi pendidik yang 

profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-

kompetensi keguruan. Kompetensi dasar ditentukan oleh tingkat 

kepekaannya dan bobot potensi dan kecenderungan yang dimilikinya. 

Kemampuan dasar terebut tidak lain adalah kompetensi guru. 

Apabila kompetensi guru memadai, maka guru akan mampu 

menanamkan nilai-nilai dan melaksanakan pendidikan nilai kepada peserta 

                                                           
38 Ibid, 76. 
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didik dengan baik, dan dilakukan dengan hati. Guru harus mempunyai 

kompetensi untuk melakukan interaksi sosial dengan peserta didik. Tanpa 

melakukan interaksi sosial dan mendekati peserta didik, maka pendidikan 

nilai tidak akan berhasil. 

Model pembelajaran yang digunakan untuk pendidikan religius 

adalah model interaksi sosial. Model ini menekankan pada usaha 

mengembangkan kemampuan peserta didik agar memiliki kecakapan untuk 

berhubungan dengan orang lain sebagai usaha membangun sikap peserta 

didik yang demokratis dengan menghargai setiap perbedaan dalam realitas 

sosial.39 

Sedangkan pendekatan yang dipakai untuk pendidikan religius ada 5 

macam, yaitu: 

a. Pendekatan penanaman nilai (Inculcation approach)  

Yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-

nilai religius dalam diri siswa. Metode yang digunakan adalah 

keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peran dan 

lain-lain, 

b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (Cognitive moral development 

approach). Pendekatan ini mendorong siswa untuk berfikir aktif tentang 

masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan moral. Metode 

pengajaran nilai religius dengan pendekatan ini adalah dengan metode 

diskusi kelompok, dimana siswa didorong untuk mencari dan menyadari 

nilai tersebut. 

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)  

                                                           
39 Ibid,77-78. 
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Yaitu pendekatan yang memberikan penekanan pada siswa untuk berpikir 

logis dengan menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai 

religius. Pendekatan ini memakai metode individu dan kelompok. 

d. Pendekatan klasifikasi nilai (values clarification approach), yaitu 

pendekatan yang memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam 

mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan 

kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Metode yang 

digunakan adalah dialog, menulis, diskusi kelompok besar atau kecil dan 

lain-lain.40 

d. Nilai-nilai religius dalam pendidikan karakter bangsa 

Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya bangsa indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi 

muda. 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau 

hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir 

nilai yang dikelompokan menjadi nilai utama yaitu, nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan.41 

Pentingnya nilai religius dalam pendidikan karakter sangatlah penting untuk 

hidup manusia karena dengan bekal agama yang cukup akan memberikan dasar 

yang kuat ketika akan bertindak, dalam nilai religius berisi tentang aturan-aturan 

kehidupan dan pengendali diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat 

                                                           
40 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu, 79. 
41 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/03/nilai-nilai-pendidikan-karakter-bangsa-terlengkap.html 
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agama. Nilai religius yang kuat merupakan landasan bagi siswa untuk kelas menjadi 

orang yang dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat negatif. 

Akhmad Muhaimin Azzet mengungkapkan bahwa nilai religius merupakan 

nilai yang mendasari pendidikan karakter karena pada dasarnya indonesia adalah 

negara yang beragama. Nilai religius yang bersifat universal sebenarnya dimiliki 

oleh masing-masing agama sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang 

dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Nilai 

religius yang dijadikan dalam pendidikan karakter sangat penting, karena 

keyakinan seseorang terhadap kebenaran nilai yang berasal dari agama yang 

dipeluknya bisa menjadi motivasi kuat dalam membangun karakter. 

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi 

perubahan zaman dan degrasi moral dalam hal ini siswa diharapkan mampu 

memiliki kepribadian dan berperilaku sesuai dengan ukuran baik dan buruk yang 

didasarkan pada katentuan dan ketetapan agama.42 

e. Ciri-ciri anak berkarakter religius 

Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk yang beragama, yaitu 

makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai 

kebenaran yang bersumber dari agama sekaligus menjadikan agama itu sebagai 

pedoman dalam sikap perilakunya. Jika orang tua atau keluarga memberikan 

pelajaran, bimbingan dan keteladanan yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai 

agama, maka anak akan berkembang menjadi manusia yang berakhlakul karomah 

dan berbudi pekerti luhur. Sebaliknya apabila lingkungan bersikap masa bodoh atau 

bahkan tidak memperdulikan agama dan perilakunya mengikuti hawa nafsu saja. 

                                                           
42 https://www.google.com/search?q=nilai+religius+pendidikan+bangsa.diakses 14 juni 2019 pukul 09.30 

wib. 
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Disini tampak jelas betapa pentingnya suatu bimbingan terhadap pengembangan 

potensi religius anak. 

Ciri-ciri anak yang memiliki karakter religius adalah memiliki nilai-nilai 

karakter yang mulia seperti: 

1) Taat kepada Allah yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dengan berusaha 

menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. 

2) Syukur, yaitu berterima kasih atau memuji kepada yang telah memberi 

kenkmatan atas kebaikan yang telah dilakukannya, seperti bersyukur kepada 

Allah atau berterima kasih kepada orang lain. 

3) Ikhlas, yaitu melakukan perbuatan tanpa pamrih apa pun, selain hanya berharap 

ridha Allah. 

4) Sabar, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena 

mengharap ridha Allah. 

5) Tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dan percaya dengan sepenuh hati atas 

keputusan-Nya. 

6) Qona’ah, yaitu rela atau suka menerima apa saja yang diberikan kepadanya. 

7) Percaya diri, yaitu merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. 

8) Rasional, yaitu berfikir dengan penuh pertimbangan dan alasan yang logis.43 

 

   

  

                                                           
43 Dr. Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 62-63. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik 

alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan analisa 

induktif dari hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generasi.44 

Pada tahun ajaran 2018 di Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan, kelas antara siswa 

putra dan siswi putri dipisahkan. Dikarenakan terdapat salah satu siswa yang berpacaran, 

yang dapat menyebabkan konsentrasi siswa menurun. Sebelum adanya pemisahan kelas ini, 

saat pembelajaran berlangsung siswa putra dan siswa putri masih merasa canggung. Karena, 

Madrasah ini masih dalam lingkup pondok pesantren. Dan peraturannya tidak boleh 

berpacaran. Maka dari itu untuk tahun ini dan seterusnya kelas antara putra dan putri 

dipisahkan. Untuk kenyamanan siswa-siswi saat belajar dan agar dapat menjaga jarak 

dengan lawan jenisnya. 

Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu 

penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, yang mana kasus 

tersebut harus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri dari kasus lainnya.45 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti adalah sebagai aktor sekaligus pengumpulan data. Instrumen 

selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung, oleh 

karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai partisipasi penuh, 

pengamat, partisipan atau pengamat penuh. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat 

                                                           
44Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 84. 
45Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 164. 
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penting. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting yang berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.46 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Tri Bhakti dengan beralamat Jl. 

Diponegoro No. 42 Pagotan kecamatan Geger kabupaten Madiun. Yang  merupakan 

wilayah kabupaten madiun bagian selatan. MA Tri Bhakti berada disuatu lingkungan yang 

diapit oleh empat desa dan jauh dari kebisingan namun sangat mudah di jangkau oleh 

transfortasi.  

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumrntasi dan lain sebagainya. Secara umum, penentuan sumber 

didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat digolongkan ke dalam 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber 

atau responden. 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informan langsung melalui 

hasil wawancara peneliti dengan narasumbe. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

terhadap  kepala sekolah, guru dan siswa di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun. 

 

 

                                                           
46 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisa Skripsi Edisi Revisi 2018 (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018), 45. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau data 

lainnya yang menujang.  

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen sejarah awal berdirinya MA 

Tri Bhakti Pagotan Madiun, visi, misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, data guru, data 

siswa, dan data sarana prasarana yang ada di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun, serta 

catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan peneliti.47 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan, dikerjakan berdasarkan pengalaman.48 Pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknis kondisi yang alami, 

sumber data primer dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan 

kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran seta perasaan yang tepat. 

Wawancara atau interview dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi49 penggunaan metode ini 

didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak 

saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi 

jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang di tanyakan kepada informan bisa 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa 

kini dan masa yang akan mendatang.50 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan 

                                                           
47Dr.Deni Darmawan, Metode Penelitan Kuantitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13. 
48 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Sukses Offset,2011), 82. 
49 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Bumi Aksara, 2008), 113. 
50 M. Djunaidi Ghony, Fauzan Ala Manshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), 177. 
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pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara, hal ini bertujuan agar wawancara dapat berlangsung luwes, arahnya lebih 

bisa terbuka, percakapan tidak membuat jenuh keduabelah pihak sehingga diperoleh 

informasi, keterangan data yang lebih kaya.51 Informan dalam wawancara ini adalah 

Kepala Sekolah, Guru-guru dan siswa-siswi yang berada di MA Tri Bhakti Pagotan 

Madiun. 

2. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang-ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan, tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya terkait hal-hal yang 

relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan peneliti terlibat 

secara pasif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan 

tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung.52 Peneliti hanya mengamati kegiatan 

religius di madrasah berupa kegiatan membaca al-qur’an sebelum pembelajaran di mulai, 

shalat duha berjamaah, mengaji kitab kuning, muhadoroh, qiro’ah, tahlil dan mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Observasi yang digunakan yaitu 

observasi non-partisipan, artinya peneliti hanya mengamati tanpa melakukan apapun. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

ditulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya.53 Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari catatan-catatan mengenal data pribadi responden, seperti yang 

                                                           
51 Ibid,178. 
52  M. Djunaidi Ghony, Fauzan Ala Manshur, Metode Penelitian Kualitatif , 165. 
53 Suharsini, Arikuto, Prosedur Penelitian Studi Pendekatan Praktik (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 201. 
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dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui 

catatan pribadinya.54 Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

resmi dari sekolah yang meliputi profil sekolah, keadaan guru, siswa, sarana dan 

prasarana. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.55 Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep miles dan 

huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

1) Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.56 Dalam penelitian ini maka data yang 

akan direduksikan adalah data-data hasil dari observasi, wawancara, serta hasil 

penelitian yang dilakukan di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun. 

2) Penyajian data  

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendispalykan data (penyajian 

data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

                                                           
54 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 105. 
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2013),244. 
56 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia,2009), 183. 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Mendisplay data 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart. 

3) Penarikan kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambar suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah selesai diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.57 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ada empat kriteria terkait dengan keabsahan data, yaitu: 

1. Keabsahan konstruk (construct validity) 

Keabsahan konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang 

terukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat 

dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan 

proses triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.58 

2. Keabsahan internal (internal validity)  

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan 

ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. 

 

 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta,2013),249-253. 
58Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

143. 
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3. Keabsahan eksternal (eksternal validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif tidak ada 

kesimpulan yang pasti, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki keabsahan 

eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang 

sama.59 

4. Keajegan (reabilitas) 

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian 

berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan 

kembali.60 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga tahapan yaitu tahapan pra lapangan, 

tahap kegiatan lapangan, tahap analisis intensif, dan di tambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yatu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

1. Tahap pra lapangan, ada enam yang meliputi, menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi 

atas tiga bagian yaitu: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

 

 

 

                                                           
59Ibid, 144.  
60Ibid, 145. 
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3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data selama pengumpulan data dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 84-91. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya MA Tri Bhakti Pagotan Madiun 

MA Tri Bhakti didirikan pada tanggal 31 desember 1994 oleh yayasan yang 

bernama Tri Bhakti dibawah naungan Lembaga Pendidikan Tri Bhakti Ma’arif Prakarsa 

pendiri MA Tri Bhakti itu terutama para tokoh masyarakat desa pagotan dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Di desa pagotan terdapat sebuah pondok pesantren yang menampunganak-anak 

usia sekolah yang berasal dari daerah lain. Sehingga keberadaannya sangat 

diperlukan oleh santri untuk melanjutkan setelah tamat SLTP maupun MTs. 

b. Jumlah lulusan SLTP/MTs setiap tahunnya tidak tertampung pada SMU/MA Tri 

Bhakti Pagotan Geger Madiun yang ada sehingga bila ingin melanjutkan tidak 

harus keluar daerah atau desa lain.62 

2. Visi, Misi dan Tujuan MA Tri Bhakti Pagotan  

Adapun visi dari Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai wahana umat Islam mengabdi 

b. Taat pada agama da bangsa  

c. Memiliki keilmuan yang luas  

d. Terampil dalam segala bidang pembekalan kader kepemimpinan yang cukup 

Sedangkan misi dari Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan sebagai madrasah 

yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural pada anak didiknya, adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
62 Lihat Transkip Wawancara nomor,01/W/20/2/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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a. Memliki wawasan keilmuan yang luas dan kreatif, sehingga dapat bertindak dan 

berfikir secara jernih. 

b. Memiliki kemampuan dalam organisasi, sehingga dapat mengelola organisasi yang 

baik serta pribadi yang dapat memimpin dan dipimpin. 

c. Melaksanakan keterampilan dalam segala bidang, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bekal yang handal dimasa yang akan datang. 

d. Melakukan perilaku Akhlakul Karimah dalam bermasyarakat yang dijadikan contoh 

ukur kehidupan dalam masyarakat. 

e. Mudah berinteraksi dalam masyarakat sehingga dapat diterima masyarakat luas 

tetap berpegang teguh dalam nilai-nilai agama.63 

Selanjutnya tujuan didirikan Madrasah Aliyah Tr Bhakti Pagotan adalah: 

a. Ingin melanjutkan pendidikan, khususnya umat islam yag tidak mampu 

menyekolahkan anak mereka, maka akan ditampung di Madrasah ini. 

b. Pendirian MA Tri Bhakti tersebut untuk mensukseskan program pemerintah yaitu 

pemerataan pendidikan nasional. 

c. Untuk menggali dan mengembangkan sumber daya manusia dan tujuan yang 

dirancangkan yaitu menciptakan manusia yang punya kualitas ilmu, amal dan 

akhlakul karimah serta terampil dan mandiri. 

3. Keorganisasian dan Administrasi MA Tri Bhakti Pagotan Madiun 

Lembaga yang berdiri sendiri yang dikelola perseorangan yakni masyarakat 

sekitar lembaga, yaitu: 

a. Ketua Lembaga : Bpk. Wahyu Winarko S.P 

b. Sekretaris : Bpk. Ahmad Rodhi  

c. Kepala Madrasah : Bpk. Suwarno S.Pd.I 

                                                           
63 Lihat Transkip Wawancara nomor,01/W/20/2/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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d. Kepala TU : Bpk. Choirul Huda 

e. Bendahara : Ibu. Lilik Iswahyuni 

4. Keadaan lingkungan MA Tri Bhakti Pagotan Madiun 

Madrasah Aliyah Tri Bhakti terletak di desa Pagotan kecamatan Geger Madiun 

Kabupaten Madiun merupakan wilayah kabupaten Madiun bagian selatan. Desa 

Pagotan diapit oleh empat desa dan jauh dari kebisingan kota Madiun namun sangat 

mudah dijangkau oleh transportasi. Ditinjau dari letak geografisnya yang strategis 

tersebut, maka desa pagotan baik sekali apabila didirikan sebuah madrasah aliyah, 

sehingga anak-anak lulus dari SLTP dan MTs disekitar desa pagotan dapat melanjutkan 

kejenjang SMU. Dan juga ditinjau dari pengaruh polusi udara karena letaknya yang 

dipinggiran kota, sekolah tersebut sesuai dengan suasana pendidikan, siswa dapat 

belajar dengan tenang, sehingga akan mudah berkonsentrasi pada pelajarannya.64 

5. Sarana Prasarana MA Tri Bhakti Pagotan Madiun 

Keadaan tanah madrasah sepenuhnya wakaf, luas areal seluruhnya 257 m. 

Sedangkan bangunan pada umumnya dalam kondisi baik dengan jumlah ruang kelas 

untuk menunjang kegiatan belajar memadai. 

6. Keadaan Guru dan Siswa MA Tri Bhakti Pagotan Madiun 

a. Data Guru 

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan MA Tri Bhakti Pagotan berjumlah 

23 orang. Yaitu satu kepala sekolah, 22 orang guru. Adapun daftar pendidik dan 

tenaga kependidikan MA Tri Bhakti Pagotan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
64 Lihat Transkip Wawancara nomor,01/W/20/2/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Data pendidik dan tenaga kependidikan MA Tri Bhakti Pagotan Madiun Tahun Pelajaran 

2018/2019 

 

No Nama Guru 

Pendidikan 

Terakhir 

Bidang 
Jabatan 

1 Suwarno, S. Pd S1 

Aqidah 

Akhlak 

Kepala 

sekolah 

2 Drs. Ngali S1 Bhs. Arab 
Guru 

3 Lilik Iswahyuni, S. Pd S1 Bhs. Inggris 
Guru  

4 Asropin, S.Pd.I S1 

Al-quran 

Hadist 

Guru 

5 Ahmad Zarnuzi S1 

Al-quran 

Hadist 

Guru  

6 Choirul Huda, S. Pd S1 Matematika 
Guru  

7 Darmiati, S. Pd S1 

Sejarah 

Indonesia 

Guru 

8 Gangsar Sri Mulyani, S.Pd S1 Biologi  
Guru  

9 Dra. Ida Sulistyani, M.Pd S1 Sosiologi  
Guru  

10 Euis Shofa Farida S.Pd S1 Bologi  
Guru 

11 Rini Srisuhartasih, S.Pd S1 Seni budaya 
Guru 

12 Triana Rokhayati. S.Pd S1 Fisika  
Guru 

13 Fitrotul Azizah, S.Pd S1 Ski 
Guru 

14 Okky Riyandy, S.Pd S1 

Bhs. 

Indonesia 

Guru 
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15 Nurul Khusnawati, S.Pd S1 Kimia  
Guru  

16 Novita Hardianti, S.Pd S1 Fisika  
Guru  

17 Ridho Aji, S.Pd S1 Matematika  
Guru  

18 Siti Munawaroh, S.Pd S1 Pkn  
Guru 

19 Asmadi Kuntjang, S.Pd S1 Penjaskes  
Guru 

20 Rahma Titis, S.Pd S1 Pkn  
Guru  

21 Ilmi Humaidatun, S.Pd S1 Matematika Guru 

22 Drs. Anang Prasasty, S.Pd S1 Olahraga  
Guru  

23 Fatwatul Mawwadah, S.Pd S1 

Bhs. Arab dan 

Aqidah 

Akhlak 

Guru  

 

b. Data Siswa 

Di Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan terdapat enam kelas. Dengan rincian kelas 

X, XI dan XII.  Jumlah siswa pada setiap kelasnya adalah 18 laki-laki dan 16 siswi 

perempuan, total keseluruhan terdapat 102 peserta didik. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Model belajar co-education di MA Tri Bhakti Pagotan. 

Model belajar co-education yang di terapkan oleh pihak guru di MA Tri Bhakti 

berlangsung sejak tahun ajaran baru di 2018 sampai saat ini. Penerapan model belajar 

co-educatin atau yang lebih dikenal dengan pengelompokan kelas merupakan model 

belajar secara terpisah antara siswa laki-laki dan siswi perempuan agar guru-guru dapat 

mengetahui tingkat kognitif siswa. Seperti yang dijelaskan oleh bu gangsar salah satu 

guru di Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan: 
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Jadi, menurut saya pribadi model belajar co-education ini sama dengan model 

kelas yang belajarnya antara siswa laki-laki dan siswi perempuan dilakukan 

secara terpisah. Agar, saya atau guru-guru lainnya mampu mengetahui tingkat 

kognitif anak-anak yang saya ajar. Karena, mereka mempunya berbagai macam 

karakter, kemampuan tersendiri yang beda dengan anak lainnya, selain itu saya 

dapat melihat mana anak yang kurang semangat dalam belajar dan mana anak 

yang semangat belajarnya tinggi.65 

Untuk tahun sebelumnya, pihak Madrasah belum menetapkan model belajar co-

education atau pengelompokan kelas. Terjadi pengelompokan kelas ini pada tahun 

ajaran baru 2018, dikarenakan pihak guru mengetahui salah satu siswanya ada yang 

menjalin hubungan spesial. Di era globalisasi ini memang pergaulan sudah terlalu 

bebas, akan tetapi dapat terkontrol dengan adanya pengawasan dari pihak Madrasah 

maupun orangtua. Usaha yang dapat dilakukan oleh pihak Madrasah adalah 

menerapkan sistem model belajar co-education atau pengelompokan kelas ini tanpa 

sepengetahuan siswa-siswi dan orangtua murid. Seperti yang dikatakan oleh beliau 

bapak Suwarno selaku Kepala Madrasah di MA Tri Bhakti Pagotan: 

 Penerapan model belajar co-education adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

pihak guru agar siswa-siswinya dapat menjaga jarak dengan lawan jenisnya. 

Karena, Madrasah ini masih satu lingkup dengan Pondok Pesantren yang 

bernama Al-Wariddin. Letaknya tepat didepan MA Tri Bhakti. Selain karna 

lingkupnya pondok pesantren, saya ingin melihat kemampuan antara siswa 

laki-laki dan siswi perempuan manakah yang saat mengikuti pelajaran dapat 

konsentrasi dengan baik. Setelah sistem belajar co-education atau 

pengelompokan diterapkan saya dapat merasakan bahwa perbedaan di kelas 

laki-laki dan perempuan berbeda. Bedanya, jika di dalam kelas laki-laki hanya 
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sebagian kecil saja mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan serius, 

untuk yang lainnya ada yang malas-malasan, ngantuk, ataupun ramai sendiri 

asyik ngobrol dengan teman sebangkunya.66 

Seperti penjelasan diatas dari beliau Bapak Suwarno selaku Kepala Madrasah, 

siswa laki-laki cenderung tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas. 

Sebagian dari mereka memperhatikan guru saat mengajar dan menjelaskan materi, 

sebagian lainnya mengantuk, dan asyik mengobrol dengan teman sebangku. Berbeda 

dengan kelas perempuan yang sebagian besarnya dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik dan tenang. Tujuan dari model belajar co-education ini tidak lain agar 

siswa/siswi bisa menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Selain seperti yang telah 

dijelaskan oleh Bapak Suwarno selaku kepala madrasah: 

Ya tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat kognif siswa. Karena 

mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang lebih pentingnya lagi, 

supaya mereka bisa menjaga jarak antara lawan jenisnya.67 

Dengan diterapkannya model belajar co-education ini membuat beberapa 

siswa/siswi yang belum bisa terima, karena tanpa sepengetahuan mereka pula model 

belajar co-education atau yang dikenal dengan sebutan pengelompokan kelas terjadi 

secara mendadak. Seperti penjelasan dari bapak suwarno selaku kepala madrasah: 

Pengelompokan kelas ini memang hanya pihak guru-guru saja yang saya 

beritahu, orangtua siswa pun tidak tau menau tentang akan diadakannya 

pengelompokan kelas antara siswa laki-laki dan perempuan. Awal mulanya 

saya mendapat laporan dari salah satu guru bahwa ada siswa/siswi meliliki 

hubungan khusus. Setelah itu saya mengadakan rapat dengan para guru dan 
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67 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 03/W/29-IV/2019 
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sepakat mulai tahun ajaran 2018-2019 kelas antara siswa laki-laki dan siswi 

perempuan dipisah. 

 Seperti penjelasan dari salah satu siswi Maulida Wardani kelas XI: 

Setelah adanya pengelompokan kelas ini, saya merasa tidak canggung lagi jika 

mengikuti pelajaran di dalam kelas. Saya pun merasa bahwa tidak ada siswa 

laki-laki itu rasanya bebas, mau bertanya pada guru waktu ada materi yang 

belum paham sudah tidak merasa malu, ingin mengerjakan soal di papan tulis 

juga tidak malu lagi, karena takut salah. Sebagian besar anak perempuan 

senang jika kelasnya dipisahkan dengan anak laki-laki.68 

Menurut pendapat dari siswi perempuan adalah lebih senang dan nyaman jika 

kelas antara laki-laki dan perempuan dipisah. Lain halnya dengan siswa laki-laki yang 

merasa bahwa mereka lebih senang jika kelas mereka digabung seperti semula. Seperti 

penjelasan dari salah satu siswa laki-laki Feby Brian Muhaimin kelas XI-A : 

Saya mewakili dari teman laki-laki lainnya, bahwa dengan adanya model 

belajar co-education atau pengelompokan kelas ini rasanya tidak semangat saat 

pembelajaran dimulai, tidak terasa termotivasi atau gak ada yang jadi 

penyemangat. Kalau kelasnya masih digabung dengan siswi perempuan 

sebagian besar semangat. Dan jika kelasnya dipisah dengan perempuan, untuk 

yang laki-laki dikelas itu malah lebih seenaknya saja. Karena merasa tidak ada 

siswi perempuannya jadi gak usah malu. Ngantuk sampai tidur didalam kelas 

saat pelajaran juga ada. Tapi lain halnya tahun lalu saat kelas masih digabung, 

kita merasa malu jika tertidur di dalam kelas, jadi saat kelas masih digabung 

jarang sekali ada siswa atau siswi yang ngantuk dan tidur di dalam kelas.69 
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69 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 07/W/08-V/2019 
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2. Problematika model belajar co-education di MA Tri Bhakti Pagotan 

Setiap proses pembelajaran yang berlangsung pasti tidak terlepas dari beberapa 

masalah di dalamnya baik itu sedikit maupu banyak. Begitu juga yang terjadi di MA 

Tri Bhakti Pagotan yang termasuk dalam lingkup pondok pesantren, tentunya ada 

masalah yang dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ngali selaku guru kelas, 

beliau mengungkapkan: 

Disini itu fasilitasnya kurang, kita belum menyediakan Lcd dalam 

pembelajaran. Di ruang kelas pun hanya terdapat papan tulis, spidol, dan 

penghapus. Mungkin itulah salah satu mengapa siswa/siswi kurang semangat 

dalam belajar atau mungkin bosan karena kebanyakan guru hanya 

menerangkan di depan kelas dengan ceramah dan menulis di papan tulis, jika 

ada yang belum dipahami barulah siswa-siswi diperbolehkan untuk bertanya. 

Selain itu pihak sekolah juga menyediakan proyektor tetapi belum dengan 

lcd.70  

Menurut bapak Ngali bahwa di MA Tri Bhakti Pagotan Madiun ini memiliki 

masalah di fasilitasnya, seperti kurangnya peralatan belajar dalam kelas, minimnya 

ruangan. Karena Madrasah ini tidak mempunyai ruangan untuk kantin. Seperti yang 

dipaparkan oleh Bapak Ngali Beliau mengatakan: 

disini itu juga belum ada ruangan khusus untuk dijadikan kantin. Para siswa 

jajan diluar sekolah. Karena keterbatasan bangunan dan ruangan pun kurang 

jadi untuk kantin madrasah ini belum ada. Kok untuk kantin, ruang guru saja 

disini masih kurang ya menurut saya.71 
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Seperti yang telah dijelaskan sedikit oleh Bapak Ngali ,bahwa fasilitas di 

Madrasah ini memang kurang sekali. Mungkin itu salah satu dari penyebab kurang 

semangatnya siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas.  

Berdasarkan pengamatan saya, pada saat kegiatan belajar di dalam kelas guru 

menjelaskan materi dengan metode ceramah dan sedikit menerangkan menggunakan 

papan tulis agar para siswa lebih paham. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang terlihat 

kurang memperhatikan malah asyik mengobrol dan mengantuk di dalam kelas. 

Tindakan guru ketika melihat siswanya seperti itu beliau langsung menunjuk siswanya 

dan ditanyai tentang materi yang telah disampaikan hari itu juga. Mungkin karena 

keterbatasan fasilitas yang ada di kelaslah yang membuat siswa merasa jenuh jika guru 

terus menggunakan metode ceramah saat pembelajaran.72 

Sedangkan menurut bu Darmiati selaku guru kelas, beliau mengatakan bahwa: 

Selain karna keterbatasan fasilitas seperti kurangnya alat bantu untuk belajar, 

siswa laki-laki memang terlihat berbeda ketika kelasnya sudah tidak digabung 

oleh siswi perempuan. Memang kendala yang utama ya karena terjadinya 

model elajar co-education ini. Siswa laki-laki merasa tidak ada 

penyemangatnya ketika di dalam kelas. Lain halnya ketika saya masuk di kelas 

siswi perempuan yang sangat berbeda sekali suasananya dengan kelas siswa 

laki-laki. Siswi perempuan dengan santai mengikuti pembelajaran, walaupun 

santai mereka konsentrasi dan semangat untuk mendengarkan penjelasan dari 

guru. Mereka lebih berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang belum 

mereka pahami tanpa ada rasa canggung seperti dulu saat kelasnya digabung 

dengan siswa laki-laki.73 
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Menurut bu Darmiati selaku guru yang mengajar dikelas siswa laki-laki dan 

siswi perempuan, merasakan bahawa perubahannya sangat drastis untuk keduanya. 

Fasilitas yang kurang untuk bahan ajar juga menjadi penghambat para siswa-siswi. 

Mereka bosan jika guru hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah yang 

membuat suasana menjadi hening dan akhirnya mengantuk.  

Sebenarnya saya juga kasihan dengan siswa yang memang kebiasaannya 

mengantuk didalam kelas bahkan sampai tertidur. Karena saya tahu bahwa 

Madrasah ini adalah lingkungan pondok pesantren dimana para siswa-siswinya 

sebagian besar bermukim dipondok yang kegiatannya pasti banyak sampai 

larut malam. “ujar bu Darmiati”. 

Hal tersebut juga dikatakan oleh salah satu siswi yang bernama Siti Badriyah 

yang memiliki pendapat tentang model belajar co-education ini. Dia mengatakan: 

Saya setuju saja jika kelas antara laki-laki dan perempuan dipisahkan. Karena 

kebanyakan siswi perempuan itu malu jika kelasnya digabung dengan laki-laki. 

Rasanya canggung dan malu kalau mau ngapa-ngapain didalam kelas. Seperti 

mengerjakan soal, kalau dilihatin anak laki-laki malu kalau nantinya yang 

dikerjakan salah. Canggung juga kalau mau bertanya sama guru tentang materi 

yang belum dipahami. Keterbatasan fasilitas juga menghambat belajar kami, 

karena didalam kelas guru biasanya memberikan materi diterangkan didepan 

kelas, atau di tulis dipapan tulis setelah itu siswi disuruh bertanya tentang 

materi yang belum dipahami.74 

 

 

                                                           
74 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 08/W/11-IV/2019 
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3. Dampak model belajar co-education terhadap penanaman nilai-nilai religius di MA Tri 

Bhakti Pagotan 

Religius adalah penciptaan suasana yang berbau keagamaan. Dalam konteks 

pendidikan islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi berarti penciptaan suasana atau 

iklim yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafaskan 

atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama islam, yang diwujudkan dalam sikap 

hidup serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah/madrasah atau sivitas 

akademik di perguruan tinggi. Seperti penjelasan dari siswi yang bernama siti badriah: 

Penciptaan nilai religius itu banyak, contohnya ibadah shalat, puasa, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi yang diterapkan di madrasah ini adalah shalat dan 

mengaji. Kami menerapkan shalat sunnah dhuha berjamaah secara bergantian 

karena sudah ditetapkan sesuai jadwalnya. Untuk mengaji kita menerapkan dua 

sistem, yaitu mengaji/membaca al-qur’an sebelum pembelajaran dimulai, mengaji 

kitab kuning, muhadhoroh, tahlil, berjanjen dan qiroah.75 

Di madrasah ini menanamkan nilai-nilai religius berupa pelaksanaan shalat 

dhuha berjamaah, mengaji Al-Qur’an, mengaji kitab kuning (Maknani), muhadhoroh, 

tahlil, berjanjen dan qiroah. Dengan tujuan agar siswa/siswi dapat membiasakannya 

dirumah bukan hanya saat di madrasah, sekaligus agar para siswa Sikap religius dalam 

diri manusia dapat tercermin dari cara berfikir dan bertindak. Sikap religius merupakan 

bagian penting dari kepribadian seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi 

moral, internalisasi nilai-nilai keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan 

keterampilan sosial. Menurut pengamatan yang penulis lakukan adalah pelaksanaa 

kegiatan religius di Madrasah Aliyah Tri Bhakti berada di dalam kelas, aula, dan 

masjid. Kegiatan keagamaan yang di laksanakan di dalam kelas meliputi mengaji al-

qur’an secara individu selama kurang lebih 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. 

                                                           
75 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 08/W/11-IV/2019 
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Kegiatan yang di laksanakan di luar kelas yaitu muhadoroh, tahlil, qiro’ah dan mengaji 

kitab kuning yang bertempat di aula. Untuk pelaksanaan shalat duha berjamaah 

bertempat di masjid area Madrasah Aliyah Tri Bhakti. 76 Berikut  penjelasan dari Bu 

Darmiati pada saat penulis wawancara : 

Pelaksanaan pembiasaan shalat dhuha berjamaah di lakukan agar siswa/siswi juga 

menerapkannya dirumah. Baik juga jika dilaksanakannya dengan istiqomah. Serta 

guru-guru juga berharap dengan adanya pembiasaan shalat dhuha, pembiasaan 

membaca al-qur’an sebelum pembelajaran dimulai dan mengaji kitab kuning ini 

perilaku siswa/siswi di madrasah ini dapat lebih baik lagi di dalam menaati 

peraturan sekolah, disiplin, dan ilmunya pun bertambah. Kalau tujuan dari 

pembiasaan membaca al-qur’an sebelum pembelajaran dimulai adalah agar para 

siswa mampu membaca ayat-ayat al-qur’an dengan lancar walaupun awalnya 

mereka belum bisa. Maka dari itu seluruh pihak sekolah sepakat untuk 

menerapkan pembiasaan membaca al-qur’an. Untuk pengajian kitab kuning 

diterapkan agar seluruh siswa/siswi yang mukim atau tidak bermukim dipondok 

pesantren al-wariddin juga bisa membaca maknanan dari kitab tersebut. Karena 

hanya sebagian saja siswa/siswi di sini bermukim dipondok, sebagian lainnya ya 

dari rumah.77 

Dilanjutkan penjelasan dari siswi bernama Maulida Wardani: 

Dimadrasah ini juga ada kegiatan muhadoroh,tahil, berjanjen dan juga qiroah. 

Pelaksanaan kegiatan itu semua dilakukan secara bergantian sesuai jadwal yang 

sudah ditetapkan oleh pihak madrasah. Jadwalnya itu minggu ini di hari sabtu 

acaranya muhadoroh dan minggu-minggu selanjutnya tahlil, berjanjen dan juga 

qiroah, tempatnya di aula.78  

                                                           
76 Lihat Lampiran Observasi nomor : 04/O/08-IV/2019. 
77 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 03/W/11-III/2019 
78 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 05/ W/29-IV/2019 
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Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dimadrasah ini dilakukan agar para 

siswa/siswi mempunyai minat yang besar agar senantiasa mengikuti kegiatan 

kegamaan yang telah ditetapkan oleh pihak madrasah. Kegiatan tersebut dapat 

membuat para siswa/siswi lebih disiplin lagi dalah menaati peraturan madrasah. Selain 

dengan adanya model belajar co-education yang diterapkan madrasah agar para 

siswa/siswi mampu menjaga hubungannya dengan lawan jenis, kegiatan keagamaan 

juga sangat membantu dalam memperbaiki sikap para siswa/siswi saat berada di 

madrasah ataupun di lingkungan masyarakat. Lebih bagusnya lagi lingkungan 

madrasah aliyah ini sangat berkesinambungan dengan adanya pondok pesantren yang 

kebanyakan dihuni oleh siswa/siswi yang bersekolah di MA Tri Bhakti ini. 

Di era globalisasi ini memang kebanyakan Pondok yang menyediakan Sekolah 

umum. pondok pesantren al-wariddin adalah pondok pesantren yang sebagian besar 

santrinya bersekolah di MA Tri Bhakti Pagotan, dan sebagian mereka sekolah di MTs 

Tri Bhakti Pagotan. Memang terdapat dua lembaga sekolah yang terdiri dari Madrasah 

Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah agar, yang memang awalnya masuk di MTs bisa 

melanjutkan ke MA Tri Bhakti serta melanjutkan untuk mondok di pondok pesantren 

Al-Wariddin. Berikut penjelasan dari Bapak Ngali selaku guru di MA Tri Bhakti 

Pagotan: 

Ya lingkungan MA Tri Bhakti ini memang termasuk dalam wilayah pondok 

pesantren, yang sebagian besarnya bermukim dipondok. Sisanya mereka itu nduduk 

dalam bahasa jawa yang artinya berangkat dari rumah/ bermukim dirumah. Untuk para 

siswa/siswi yang bermukim dipondok itu sebagian besar berasal dari luar kota. 

Orangtua siswa memang sengaja menyekolahkan anaknya di sini dan mondok karena 

memang secara biaya disini murah serta letak Madrasah dan pondoknya pun strategi.79 

                                                           
79 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 06/W/08-V/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Implementasi Model Belajar Co-education di MA Tri Bhakti 

Pagotan. 

Pengelompokan peserta didik lazim dikenal dengan grouping didasarkan atas 

pandangan bahwa disamping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, juga 

mempunyai -perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan 

mereka pada kelompok yang berbeda. Menurut Imron, pengelompokan atau Grouping 

adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang ada 

pada peserta didik.80 

Terdapat dua hal yang mendasari pengelompokan peserta didik. Hal yang (1) fungsi 

integrasi, yaitu pengelompokan kesamaan peserta didik.  Kesamaan ini meliputi jenis 

kelamin, umur dan sebagainya. (2) fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik 

berdasarkan perbedaan yang ada pada peserta didik seperti bakat, minat, karakter dan 

kemampuan peserta didik. Untuk di madrasah ini diterapkannya sistem integrasi, yaitu 

pengelompokan kesamaan peserta didik.  Kesamaan ini meliputi jenis kelamin. Jadi, pihak 

madrasah memisahkan para siswa/siswi menurut jenis kelamin.81 

Pergaulan bebas di jaman sekarang sangat merajalela. Suatu tindakan di luar batas 

kewajaran yang melanggar norma susila maupun agama. Pihak madrasah hanya khawatir 

jika siswa/siswinya seperti itu. Maka dari itu pencegahannya yang dilakukan pihak 

madrasah adalah dengan cara memisahkan kelas antara laki-laki dan perempuan agar tidak 

terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Para orangtua siswa telah mempercayai madrasah 

ini untuk menyekolahkan anaknya, untuk menuntut ilmu dan merubah pergaulannya 

                                                           
80 Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta,2011), 69. 
81 Ibid, 73. 
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menjadi lebih baik. Itulah salah satu cara yang dapat pihak sekolah lakukan walaupun 

sebagian siswa kurang setuju dengan adanya model belajar co-education (pengelompokan 

kelas).  

Michun mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. salah satunya 

Ability grouping group adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting 

sekolah.82 Seperti penjelasan diatas pengelompokan yang diterapkan di MA Tri Bhakti ini 

dibuat berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Pihak kepala sekolahlah yang 

mencari jalan keluar saat salah satu guru melaporkan bahwa salah satu siswanya ketahuan 

telah menjalin hubungan spesial yaitu pacaran. Maka dari itu pihak sekolah menyepakati 

dengan bersama untuk memisahkan kelas antara laki-laki dan perempuan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model belajar co-education diterapkan 

sesuai dengan setting sekolah yang berdasarkan fungsi integrasi, yaitu kesamaan jenis 

kelamin. Yang mengelompokan siswa laki-laki bergabung dengan kelas laki-laki dan siswi 

perempuan bergabung dengan kelas perempuan. dengan tujuan utama agar guru-guru yang 

mengajar di kelas laki-laki atau perempuan dapat mengetahui kemampuan yang mereka 

miliki dan agar para siswa mampu menaati peraturan sekolah tidak boleh menjalin 

hubungan spesial dengan lawan jenisnya. 

B. Analisis Data Tentang Problematika Model Belajar Co-education di MA Tri Bhakti 

Pagotan 

Masa-masa remaja adalah masa yang paling indah, namun penuh dengan pergolakan 

dan problematika hidup. Remaja juga dipandang sebagai salah satu masa proses pencarian 

identitas diri. Pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia dapat 

dilihat dari segi pembatasan usia, yang bisa dibagi dua fase: sebelum dan setelah akil 

baligh.83 

                                                           
82 Ibid, 70. 
83 https://www.google.com/pergaulan-bebas-pada-remaja/amp/diakses 19 Juni 2019 pukul 02:27 WIB. 
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Di  MA Tri Bhakti Pagotan menerapkan sistem belajar co-education karena 

mempunyai beberapa problematika. Yaitu yang pertama, guru mengetahui ada salah satu 

siswanya menjalin hubungan spesial (pacaran). Mereka saling menyukai, memang perasaan 

suka terhadap lawan jenis sangat wajar sekali, pada jaman sekarang banyak anak yang diluar 

sana berpacaran dengan teman satu sekolah bahkan satu kelasnya. Hal seperti itu memang 

wajar saja, hanya dari pihak MA Tri Bhakti melarang siswa/siswinya untuk berpacaran, 

dengan alasan selain madrasah ini masih satu lingkup dengan pondok pesantren, pihak 

madrasah tidak ingin ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan menimpa para 

siswa/siswinya. 

Untuk yang kedua problematika model belajar co-education adalah ada pada fasilitas 

belajar. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran, meliputi gedung 

sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, alat dan fasilitas sekolah dan 

berbagai media pembelajaran didalam kelas. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulakan bahwa fasilitas belajar 

memang sangat mempengaruhi semangat belajar siswa. Di dalam penelitian ini fasilitas yang 

kurang memadai ada pada media pembelajaran dalam kelas. Di MA Tri Bhakti Pagotan 

sudah mempunyai ruang kelas yang nyaman, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan lain 

sebagainnya. Hanya saja ketika di dalam kelas medianya kurang. Karena hanya terdapat 

papan tulis, spidol, dan proyektor. Jika dilihat memang sudah cukup baik, akan tetapi lebih 

baiknya tersedia juga lcd, agar para siswa/siswi tidak kesulitan jika melihat tampilan yang 

diberikan guru melewati proyektor yang dihadapkan pada tembok. Hanya dikhawatirkan 

juga para siswa/siswi merasa monoton jika seorang guru hanya menjelaskannya dengan 

metode ceramah. Apalagi sekarang sudah diterapkannya sistem model belajar co-education 

yang memisahkan antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Siswa laki-laki cenderung 

tidak semangat karena mereka berfikir jika kelas tidak digabung dengan siswi perempuan 

mereka tidak semangat. 
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C. Analisis Data Tentang Dampak Model Belajar Co-education terhadap Penanaman 

Nilai-Nilai Religius di MA Tri Bhakti Pagotan 

Model belajar co-education atau pengelompokan kelas peserta didik laki-laki dan 

perempuan adalah pengelompokan antara siswa dan siswi dengan ruang terpisah, interaksi 

sosial yang terjadi yaitu antara siswa dangan siswa, dan siswi dengan siswi, dalam kegiatan 

pembelajaran maupun kegiatan ekstra-kurikuler pun terpisah. Pengelompokan kelas siswa 

laki-laki dan kelas siswi perempuan dilakukan untuk mencegah terjadinya fitnah dan 

pergaulan bebas yang tidak diharapkan.84 

Diera globalisasi ini pergaulan diluar sangat membuat hati miris. Banyak kejadian-

kejadian yang tidak patut dicontoh yang sudah terjadi yang menyebabkan anak bisa putus 

sekolah. Maka dari itu, pihak madrasah menerapkan sistem pengelompokan kelas. 

Alangkah baiknya anak di pondokkan agar lebih aman. 

MA Tri Bhakti Pagotan ini juga termasuk dalam lingkungan pondok pesantren yang 

sebagaian besar siswanya bermukim dipondok, dikarenakan jarak rumahnya jauh. 

Religi berasal dari kata “religiare” yang berarti ikatan, maksudnya ikatan manusia 

dengan Tuhan, sehingga manusia terbebaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan atau 

dominasi oleh sesuatu yang derajatnya lebih rendah dari manusia sendiri. Deskripsi nilai 

religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun pemeluk 

agama lain.85 

Dalam konteks pendidikan agama islam ada yang bersifat vertikal dan horisontal. 

Yang vertikal berwujud hubungan manusia atau warga sekolah/ madrasah/perguruan tinggi 

dengan allah (habl min Allah), misalnya sholat, doa, puasa, khatam al-quran, dan lain-lain. 

Yang horisontal berwujud hubungan manusia atau warga sekolah/madrasah/perguruan 

                                                           
84 Eka Prihatin, Managemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta,2011),70. 
85 Prof. Dr. H. Muhaimin, Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (Jakarta:Rajawali press, 

2012), 61. 
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tinggi dengan sesamanya (habl min an-nas), dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya.86 

Penanaman nilai religius yang sudah diterapkan dan dilaksanakan di MA Tri Bhakti 

ini sangat banyak. Meliputi yang pertama, membaca al-qur’an sebelum pembelajaran 

dimulai agar para siswa/siswi dapat disiplin masuk kelas dengan tepat tanpa terlambat. 

Kedua, pembiasaan shalat duha berjamaah yang bertempat di masjid yang letaknya 

didalam pondok pesantren al-wariddin. Pembiasaan ini dilakukan agar para siswa/siswi 

serta guru-guru untuk belajar istiqomah mengerjakan shalat sunnah. Tidak hanya dilakukan 

di sekolah saja melainkan dirumah atau dimanapun. Ketiga, mengaji kitab kuning dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan pihak sekolah stu minggu satu kali. Pihak guru mengadakan 

agenda mengaji kitab kuning agar para siswa/siswi mampu memaknai dan membaca tulisan 

pegon walau dia tidak lulusan pondok. Ke empat, mengadakan tahlil yang dilaksanakan 

satu minggu satu kali bertempat di aula dengan diimami oleh salah siswanya secara 

bergantian menurut jadwal yang sudah ditetapkan. Kegiatan tahlil tersebut untuk 

meningkatkan keberanian dalam memimpin tahlil jika kelak dirumah nanti dimintai untuk 

memimpin tahlil, dan di Madrasah ini sudah menjadi pembiasaan yang baik. Ke lima,  

muhadoroh yang dilaksanakan secara bergantian dengan tahlil. Jadi minggu ini hari sabtu 

kegiatan tahlil maka minggu selanjutnya diisi dengan muhadoroh. Ke enam  berjanjen dan 

ke tujuh adalah qiro’ah. Dengan adanya pembiasaan yang bersifat keagamaan pihak 

madrasah berharap para siswa/siswi mampu melaksanakannya dengan baik serta menguji 

kemampuan yang dimiliki setiap siswa.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, dengan adanya penanaman nilai-nilai 

keagamaan yang sudah diterapkan oleh pihak madrasah dapat membantu para siswa/siswi 

untuk lebih disiplin dalam menaati peraturan sekolah, dan juga lebih bisa menjaga jarak 

                                                           
86 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011), 28 
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dengan lawan jenisnya. Karena jika kita menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam jiwa 

kita maka bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa menjauhi perilaku yang tidak baik. Serta 

senantiasa menerima keadaan bahwa pengelompokan kelas atau disebut juga model belajar 

co-education sangat baik untuk diterapkan di Madrasah Aliyah Tri Bhakti Pagotan.    
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Model belajar co-education diterapkan sesuai dengan setting sekolah yang berdasarkan 

fungsi integrasi, yaitu kesamaan jenis kelamin. Yang mengelompokan siswa laki-laki 

bergabung dengan kelas laki-laki dan siswi perempuan bergabung dengan kelas 

perempuan. dengan tujuan utama agar guru-guru yang mengajar di kelas laki-laki atau 

perempuan dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki dan agar para siswa 

mampu menaati peraturan sekolah tidak boleh menjalin hubungan spesial dengan lawan 

jenisnya. 

2. Permasalahan yang terjadi di Madrasah Aliyah Tri Bhakti ini adalah guru mendapati 

salah satu siswanya berpacaran dengan teman satu kelas, karena itu sudah melanggar 

peraturan madrasah. Maka dari itu diterapkannya model belajar co-eduation agar para 

siswa bisa menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Selain itu, fasilitas belajar termasuk 

kendala yang dihadapi para siswa ketika pembelajaran. Karena sebagian guru 

menggunakan metode ceramah yang membuat para siswa merasa bosan. Alangkah 

baiknya jika siswa diberikan tayang yang menarik terkait dengan materi pembelajaran 

agar mereka tidak merasa monoton dan bosan. Pendidik harus pandai dalam merancang 

media untuk membantu siswa agar mudah memahami pelajaran. Keterampilan untuk 

merancang media pembelajaran adalah hal yang pokok yang harus dikuasai, sehingga 

pelajaran yang akan diajarkan bisa dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. 

3. Dengan adanya kegiatan keagamaan seperti membaca al-qur’an sebelum pembelajaran 

dimulai, melaksanakan shalat sunah duha berjamaah, mengaji kitab kuning, 
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mengadakan tahlil, latihan qitro’ah, muhadoroh itu semua dapat melatih kepribadian 

para siswa menjadi lebih baik,  dalam menaati peraturan sekolah dan melakukan 

perbuatan yang dianjurkan syariat islam. Pentingnya nilai religius dalam pendidikan 

sangatlah penting untuk hidup manusia karena dengan bekal agama yang cukup akan 

memberikan dasar yang kuat ketika akan bertindak, dalam nilai religius berisi tentang 

aturan-aturan kehidupan dan pengendali diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan 

syariat agama. Apabila melaksanakan ibadah tepat waktu dan dilakukan secara 

istiqomah maka secara otomatis tertanam budaya religius. 

B. Saran  

1. Bagi sekolah 

Untuk lembaga sekolah diharapkan untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui model 

belajar co-education dan melalui kegiatan keagamaan yang diterapkan oleh sekolah untuk 

mencetak generasi yang berprestasi dan bermutu. 

2. Bagi kepala sekolah 

Untuk kepala sekolah agar mempertahankan dan lebih meningkatkan proses 

kepemimpinannya serta tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab yang diemban. 

Senantiasa membangun keakraban dan menjaga komunikasi dengan baik terhadap guru 

dan siswanya. 

3. Bagi guru 

Diharapkan agar selalu menjunjung tinggi kinerja dan tanggung jawab sebagai pendidik. 

Serta memberikan contoh telada yang baik kepada siswa/siswi. 
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