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ABSTRAK 

Suhaemi, Kamelia Nur. 2019. Upaya Guru Dalam 

Merevitalisasi Nilai Religius Siswa MelaluiI mplementasi 

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di SMP 

Negeri 1 Jenangan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

Kata Kunci :Revitalisasi, Nilai Religius, Program Penguatan 

Pendidikan Karakter. 

 

Sekolah menengah pertama yang kemudian disingkat 

menjadi SMP, merupakan sekolah jenjang lanjutan pertama 

yang bercirikhas umum di bawah naungan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan SMP Negeri 1 

Jenangan ini merupakan lembaga pendidikan menengah 

pertama Negeri di daerah desa Jenangan, di mana kurikulum 

pembelajarannya lebih mengedepankan materi pembelajaran 

umum daripada materi pembelajaran agama. Oleh karena itu, 

dirasa perlu diadakannya upaya guru dalam merevitalisasi nilai 

religius siswa melaui implementasi program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), mengingat di SMP Negeri 1 

Jenangan mayoritas siswadan guru adalah beragama Islam. 

Dengan melalui upaya revitalisasi dalam hal nilai religius 

diharapkan dapat membekali jiwa siswadengan nilai-nilai 

agama agar siswa selain mendapat kan bekal ilmu pengetahuan 

siswa juga mendapatkan bekali lmu agama sebagai pedoman 

hidupnya kelak,  

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Untuk 

mendeskripsikan upaya guru dalam merevitalisasi nilai religius 

siswa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP 

Negeri 1 Jenangan, 2) Untuk mendeskripsikan upaya guru 

dalam mengimplementasi nilai religius siswa melalui program 
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Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP Negeri 1 

Jenangan, 3) Untuk mendeskripsikan hasil revitalisasi nilai 

religius siswa melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK)  di SMP Negeri 1 Jenangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dan tenik analisis data menggunakan teknik analisis data milik 

Miles dan Huberman yang meliputi: data reduction, data 

display, danconcelussion drawing/verification. 

Hasil penelitian yang didapat adalah, 1)  Upaya guru 

dalam merevitalisasi nilai religius siswa melalui progam 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)di SMP Negeri 1 

Jenangan adalah, adanya program ekstra PAI, 2) Upaya guru 

dalam mengimplementasi nilai religius siswa melalui progam 

Penguatan Pendidikan karakter (PPK) di SMP Negeri 1 

Jenangan, berupa kegiatan sholat dhuha berjamaah, sholat 

dhuhur berjamaah, sholat Jumat, kegiatan BTQ, kegiatan pada 

hari besar Islam, kegiatan literasi agama, kegiatan kultum 

Jumat pagi, dan kegiatan sapa pagi. 3) Hasil revitalisasi nilai 

religius siswa melalui Progam Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) di SMP Negeri 1 Jenangan yaitu terintegrasikannya 

program PPK  ke dalam 3 kegiatan sekolah yaitu kegiatan 

intrakulikuler, kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan 

kokulikuler, serta tertanamnya nilai-nilai religius pada diri 

siswa. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan publikasi 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sekolah Menengah Pertama yang kemudian 

disingkat SMP adalah lembaga pendidikan formal yang 

berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Lembaga pendidikan ini mengedepankan 

materi pembelajaran umum dibandingkan dengan  

pendidikan berbasis agama yang lebih mengutamakan 

materi pembelajaran agama. Namun tidak dapat 

dipungkiri, jika lembaga sekolah umum seperti SMP 

terdapat mayoritas peserta didik yang  beragama Islam. 

Untuk itu, perlu pula adanya penanaman nilai  agama 

guna memperkuat jati diri seorang peserta didik. Salah 

satu penyebab kewajiban menanamkan nilai-nilai agama 

adalah karena agama sangat berperan penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik dan ini merupakan 

tantangan dalam sistem pendidikan nasional. 

  Pendidikan adalah salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah guna memperbaiki kondisi sumber 

daya manusia. Ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional 

yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 yaitu 

“mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
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bertangung jawab”.
1

 Maka segala bentuk kemajuan 

negara tergantung bagaimana sumber daya manusia 

tersebut dibentuk. 

  Dalam dunia pendidikan tidak akan terlepas dari 

permasalahan yang mengintai dalam segala aspeknya. 

Seperti halnya dalam praktik pelaksanaan pendidikan. 

Karena sesungguhnya pendidikan menginginkan adanya 

perubahan bagi siapun yang telah mengenyam 

pendidikan. Salah satunya yaitu setelah seseorang 

mengenal dunia pendidikan diharapkan dapat terbentuk 

itelektualitas dan moralitas dalam diri peserta didik. 

Namun diantara intelektual dan moral, morallah yang 

memiliki kedudukan tinggi, sebab keberadaan 

pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya 

ilmu pengetahuan namun mencakup asek dan perilaku, 

sehingga dapat menjadikan peserta didik sebagai 

manusia yang bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. 

Mutu dan kualitas juga menjadi gagasan  utama  dalam 

sebuah lembaga. Mutu pendidikan akan tercapai apabila 

didukung  oleh seluruh komponen pendidikan yang  

terorganisir.  

Jika berbicara mengenai dunia pendidikan maka 

tak lepas dari keberadaan pendidik atau lebih femiliar 

dengan sebutan guru. Hakikat guru itu sendiri adalah 

sesorang yang digugu dan dituru. Guru yang bertindak 

sebagai contoh atau panutan bagi peserta didik (siswa) di 

                                                           
1
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  Bab II Pasal 3  No. 

20, Tahun 2003. 
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sini tugas dari guru adalah menuangkan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik dan membentuk 

motivasi kepada setiap peserta didik. Namun di luar itu 

semua guru juga memiliki kewajiban untuk membentuk 

mentalitas anak dengan tuntunan agama, agar dapat 

membentuk akhlak terpuji di dalam diri peserta didik. 

  Agama sangatlah penting guna membina 

kesehatan mental yang baik. Seseorang yang telah 

beranjak remaja tanpa adanya mengenal agama, maka 

sangat memungkinkan terjadinya kegoncangan jiwa yang 

akan mendorong peserta didik untuk melakukan 

perbuatan yang kurang baik. Untuk itu diperlukan tingkat 

religiusitas yang tinggi untuk meminimalisasi adanya 

degradasi moral pada diri peserta didik melalui berbagai 

tindakan yang dapat dilakukan oleh guru. 

  Masa SMP adalah masa memasuki fase 

perkembangan remaja awal. Di mana keadaan psikologi 

peserta didik yang mulai terombang-ambing akibat tidak 

mendapatkan ketenangan jiwa. Anak-anak yang 

memiliki nilai religiusitas rendah akan mudah terjangkit 

krisis spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan potensi 

yang harus dimiliki setiap anak, agar tidak terjadi 

kekosongan diri secara  spiritual ataupun secara nilai 

religius pada diri anak tersebut. 

  Perkembangan kesadaran spiritual pada anak 

usia remaja (12-20 tahun) yaitu, memasuki tahap 

kepercayaan sintesis konvensional (synthetic-

conventional faith). Pada tahap ini anak mulai mencapai 
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tahap perkembangan kogntif yang bersifat operasional 

formal. Di mana anak mulai mengambil alih pandangan 

orang lain menurut pola pengambilan prespektif pribadi 

secara timbal balik. Pada tahap ini pula, anak yang telah 

memasuki fase remaja mulai tertarik secara  mendalam 

terhadap ideologi dan agama.
2
 

  Religius dapat diartikan sebagai keberagamaan 

individu yang menunjukkan tingkat  sejauh mana 

individu  mengamalkan, melaksanakan dan menghargai 

ajaran-ajaran agamanya secara terus-menerus.
3

 Nilai 

religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran 

agama. Nilai religius tak hanya meliputi hubungan 

dengan Tuhan saja namun juga meliputi hubungan 

dengan sesama serta bagaimana hubungan dengan alam 

(lingkungan).Untuk itu agama sangatlah penting sebagai 

unsur utama dalam membentuk nilai religius pada diri 

peserta didik. 

  Pelaksanaan pembudayaan nilai religius pada 

peserta didik tak lepas dari berbagai permasalahan-

permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya proses 

penanaman nilai religius pada diri peserta didik ini 

telihat dari tinjauan aspek psikologi peserta didik pada 

fase remaja awal, di mana remaja awal sudah mulai 

mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. 

                                                           
2
Triantoro Safaria, Spiritual Intellegence(Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2007),65. 
3
Ibid, 88. 
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Maka diperlukan pendampingan khusus  yang tak hanya 

dari segi orang tua ataupun keluarga namun keberadaan 

guru sangatlah penting guna mengarahkan peserta didik 

untuk memilah antara keinginan dan kebutuhan peserta 

didik. Seperti halnya pada fase  remaja awal peserta 

didik akan selalu memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi 

dalam segala hal maka perlu adanya usaha yang 

dilakukan oleh guru untuk mendampingi selama proses 

perkembangan peserta didik agar tidak terjadi 

ketimpangan moral. 

  Menurut Dadang Hawari sebagaimana dikutip 

oleh Triantoro Safari, mengatakan “bahwa remaja yang 

rendah komitmen religiusitasnya mempunyai resiko lebih 

tinggi terlibat dalam penyalah gunaan obat terlarang dan 

minuman keras. Remaja-remaja yang kurang religius 

serta hampa atau kosong secara spiritual ternyata lebih 

beresiko terjerumus kepada pergaulan bebas”.
4

 Oleh 

karena itu, ini merupakan tantangan terbesar untuk para 

guru dalam mendidik dan membina siswa selama berada 

di lingkungan sekolah dan di sinilah letak pentingnya 

penanaman nilai religius pada siswa  remaja. 

  Sesuai dengan arahan Presiden Republik 

Indonesia dengan adanya pengadaan peraturan mengenai 

kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu menindaklanjuti 

arahan Presiden Republik Indonesia mengenai penguatan 

karakter, maka Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan 

                                                           
4
 Triantoro Safari, Spiritual Intellegence,7. 
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Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 untuk 

itu, ini bukan suatu kebijakan baru dalam pendidikan 

sebab sebelumnya telah dilakukan pada satuan 

pendidikan maka tidak semua satuan pendidikan dapat 

mengimplementasikannya dengan baik.
5
 Karena dalam 

setiap melakukan kebijakan apapun tidak akan terlepas 

dari hambatan atau permasalahan yang mengakibatkan 

kurangnya tingkat efektifitas dan efesinsi kebijakan 

tersebut. 

  Dengan adanya transformasi pendidikan 

nasional yang menempatkan karakter sebagai ruh dari 

pendidikan nasional yang tetap berdampingan 

keberadaannya dengan intelektualitas, diharapkan 

pendidikan karakter dapat berada dijantung pendidikan 

nasional sehingga dapat tercipta revolusi karakter 

bangsa. Ini selaras dengan adanya peraturan Presiden 

Republik Indonesia no.87 tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) yang di dalamnya termuat 

sebagaimana tujuan hingga tata cara pelaksanaan 

program tersebut. 

  Adapun salah satu tujuan dari  program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah 

“merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi 

pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, 

masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam 

                                                           
5
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter(Jakarta; 

Kemendikbud,2018), iii.  
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mengimplementasikan program Penguatan Pendidikan 

Karakter”.
6
 Maka sesuai dengan fakta yang terjadi di 

lapangan diperlukan adanya  usaha atau upaya yang 

dilakuan oleh guru guna merevitalisasi nilai religius pada 

diri peserta didik (siswa) melalui implementasi program 

Penguatan Pendidikan Karakter 

B. Fokus Penelitian 

  Untuk mempermudah peneliti mengkaji lebih 

mendalam, penelitian ini memfokuskan pada, revitalisasi 

nilai religius siswa melalui implementasi program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berkut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam merevitalisasi nilai 

religiussiswa melalui program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP Negeri 1 

Jenangan? 

2. Bagaimana upaya guru dalam mengimplementasi 

nilai religius siswa melalui program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP Negeri 1 

Jenangan? 

3. Bagaimana hasil revitalisasi nilai religius siswa 

melalui implementasi program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP Negeri 1 

Jenangan? 

                                                           
6
Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2017, Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam 

merevitalisasi nilai religius siswamelalui program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP 

Negeri 1 Jenangan. 

2. Untuk mendeskripsikanupaya guru dalam 

mengimplementasi nilai religius siswa melalui 

program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di 

SMP Negeri 1 Jenangan. 

3. Untuk mendeskripsikanhasil revitalisasi nilai religius 

siswa melalui implementasi program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP Negeri 1 

Jenangan. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini 

mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

khazanah keilmuan dan  dapat digunakan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya khususnya untuk upaya 

guru dalam merevitalisasi nilai religius siswa melalui 

implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). 
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2. Secara Praktis  

  Dengan diketahui hal-hal yang telah dirumuskan 

dalam penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi: 

a. Lembaga pendidikan, untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas peserta didik dari segi nilai religius. 

b. Tenaga pendidik atau guru, untuk lebih 

memperhatikan pengimplementasian program 

pemerintah berupa penguatan pendidikan karakter, 

guna merevitalisasi kembali pendidikan karakter yang 

telah terlaksana sebelumnya. 

c. Peserta didik, agar dapat membentuk sendiri salah 

satu potensi yang ada pada pribadinya yaitu potensi 

nilai religius guna membentuk pribadi yang lebih 

berakhlakhul karimah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada skripsi ini dibagi menjadi 6 bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pada bab pendahluan 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah 

berisi mengenai beberapa permasalahan yang melatar 

belakangi mengapa penelitian ini diadakan. Fokus 

penelitian berisi fokus permasalahan yang akan diteliti, 

di sini peneliti memfokuskan pada permasalahan upaya 

guru dalam merevtalisasi nilai religius siswa melalui 

implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter 
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(PPK), sedangkan rumsan maasalah dari penelitian ini  

berdasarkan fokus permasalahan di atas yaitu sebagai 

berkut: bagaimana upaya guru dalam merevitalisasi 

program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP 

Negeri 1 Jenangan?, dan bagaimana upaya guru dalam 

mengimplementasi nilai religius siswa melalui program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  di SMP Negeri 

1 Jenangan?  untuk tujuan penelitian dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui upaya guru dalam 

merevitalisasi program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK)  di SMP Negeri 1 Jenangan dan untuk 

mengetahui upaya guru dalam mengimplementasi nilai 

religius siswa di SMP Negeri 1 Jenangan.Sedangkan 

untuk manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua 

manfaat yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat 

secara praktis. Untuk sistematika pembahasan, berisi 

penjelasan mengenai isi dari setiapp bab yang ada 

dipenelitian ini. 

BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

atau kajian teori, yang  terdiri dari telaah hasil penelitian 

terdahulu  yang  sebelumnya  telah mengkaji atau 

meneliti mengenai pedidikan karakter pada nilai religius 

dan atau kajian teori tentang revitalisasi nilai religius 

siswa melalui implementasi program Penguatan 

Pendidikan Karakter(PPK). 

BAB III Metode penelitian. Dalam bab ini 

terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 
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prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian. Pedekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis pnelitian studi kasus. Kehadiran 

peneliti pada penelitian ini merupakan instrument utama 

dalam melakukan penelitian. Untuk lokasi penelitian, 

berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti 

mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Jenangan. 

Data dan sumber data diperoleh melalui sumber data 

primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknik 

analisis data pada penelitian ini dengan cara reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada 

pengecekan keabsahan data dapat melihat dari hasil 

triangulasi data sebelumnya. Untuk tahap-tahap 

penelitian yaitu, tahap pra lapangan, tahap pengerjan 

lapangan, tahap analisis, dan tahap hasil laporan.  

BAB IV Temuan penelitian, terdiri dari 

deskripsi data umum, dan deskripsi data khusus. Pada 

deskripsi data  umum berisi gambaran  secara umum 

tentang lokasi peneliti, sedangkan data-data khusus 

berisi data-data mengenai hasil data yang diperoleh 

melalui triangulasi data yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi selama penelitian berlangsung. 

BAB V Pembahasan. Pada bagian ini dibahas 

dan diperjelas secara langsung bagaimana upaya guru 

dalam merevtalisasi nilai religius siswa melalui 
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implementasi program Penguatan Pendidikan Krakter 

(PPK) yang sumber datanya diperoleh melalui triagulasi 

data (wawancara, observasi, dan kumentasi) selama 

penelitian berlangsung. 

BAB VI Penutup, yang terdiri dari  kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan berisi kesimpulan dari semua 

hasil penelitian berlangsung serta saran guna  

melakukan penelitan selanjutnya oleh peneliti lainnya 

dan saran untuk lembaga yang diteliti agar lebih baik 

lagi dalam mengimplementasikan program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK).  
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BAB II 

 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aning 

Suryani yang berjudul upaya guru PAI dalam membangun 

budaya religius dan kontribusinya terhadap perilaku siswa 

(studi kasus di SMA Negeri 1 Ponorogo). Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa: (1) Strategi yang dilakukan 

Guru PAI dalam membangun budaya religius di SMA 

Negeri 1 Ponorogo, (2) Kontribusi budaya religius 

terhadap perilaku siswa diantaranya lebih berhati-hati 

dalam bertindak, tumbuh rasa tanggung jawab, disiplin, 

mawas diri, rendah hati dan saling menghargai, 

mempunyai misi kedepan serta berguna bagi orang 

lain.Persamaan yang peneliti temukan, yaitu bagaimana 

kontribusi penanaman nilai religius di lingkungan 

sekolah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

kajiannya mengenai kontribusi budaya religius terhadap 

siswa. 

 Penelitian oleh Muhammad Wahyudi yang berjudul 

upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius 

siswa melalui jum’at pagi di SMP Negeri 1 Kec. Mlarak. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan 



 
 

21 
 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah menggunakan model Miles And 

Huberman.Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: 

(1) Tugas dan fungsi guru dalam kegiatan jum’at pagi di 

SMP Negeri 1 Kec. Mlarak yaitu guru harus berpartisipasi 

dalam seluruh kegiatan yang berada disekolah agar 

menjadi contoh bagi para muridnya. (2) Faktor 

pendukung dari kegiatan jum’at pagi diantaranya, siswa 

sebagian besar berasar dari lingkungan muslim, SMP 

Negeri 1 kecamatan Mlarak. Dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana ibadah yang memadai, dibiasakan dengan 3 

S (Senyum, Sapa, Salam) sedangkan faktor penghambat 

dari kegiatan jum’at pagi kurangnya dari tenaga pendidik 

yang berkecimpung dalam kegiatan ini, kurangnya 

antusias atau pertisipasi dari peserta didik. Persamaan 

penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam 

meningkatkan buadaya religius siswa, sedangkan 

perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana 

penelitian ini terfokuskan kepada kegiatan jum’at pagi di 

SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak. 

 Penelitian oleh Septi Prasetyaning Tyas dengan 

judul pengembangan budaya religius di SMK Negeri 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2015-2016. Hasil peneliti yang 

ditemukan sebagai berikut; (1) dimensi pengembangan 

budaya religius di SMK Negeri 1 Ponorogo, (2) model 

pengembangan budaya religius di SMK Negeri 1 

Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif.Adapun teknik 
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pengumpulan data adalah menggunakan teknik interview 

(wawancara), observasi dan dokumentasi. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nilai 

religius di sekolah dan perbedaan penelitian ini terdapat 

pada fokus penelitian yang lebih mengarah kepada 

pembudayaan religius bukan pada revitalisasi nilai 

religius siswa. 

 Penelitian oleh M. Haqiq Nurrohman dengan judul 

telaah isi UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 dan 

relevansinya dengan pendidikan karakter pada sekolah 

dasar (skripsi tahun 2018). Penelitian yang didapat 

sebagai berikut: 1) pendapat para ahli (Dharma Kusuma 

dkk, Zubaedi, Novan Ardy Wiyani) atas telaah isi UU RI 

No. 20 Tahun 2003, pasal 3, 2) relevansinya pendapat 

para ahli (Dharma Kusuma dkk, Zubaedi, Novan Ardy 

Wiyani) terhadap UU RI No. 20 Tahun 2003, pasal 3 

dengan pendidikan karakter pada dekolah dasar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

researc).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat desktiptif.Teknik pengumpulan datanya 

adalah dengan caraediting, organizing, analyzing.Teknik 

analisis data menggunakan analisis isi (conten analysis), 

yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematik 

untuk menganalisis isi pesan dan pengelolaan 

pesan.Persamaaan dari penelitian ini adalah meneliti 

mengenaii pendidikan karakter, sedangkan perbedaannya 

terletak pada fokus permasalahan yaitu lebih terpusatkan 

kepada relevansi UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3. 
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 Penelitian oleh Diana Akrim Ulfa dengan  judul 

Internaliasi  nilai-nilai pendidikan karakter religius 

melalui budaya sekolah (studi kasus SD Ma’arif 1 

Ponorogo). Penelitian yang didapat sebagai berikut; 1) 

proses internalisasi nilai-nilai karakter religius melalui 

budaya sekolah di SD Ma’arif 1 Ponorogo, 2) dampak 

internalisasi nilai-nilai karakter religius melalui budaya 

sekolah di SD Ma’arif 1 Ponorogo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, 

dalam pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan observasi, adapun analisis data 

menggunakan analisis interaktif dengan cara deskriptif 

data yang dikumplkan disajikan dalam bentuk kata-kata 

dan gambar laporan penelitian memuat kutipan-kutipan 

data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada 

penyajian.Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti mengenai penanaman nilai-nilai karakter religius, 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

tentang proses internalisasi nilai-nilai karakter  religius 

melalui budaya sekolah. 

B. Kajian Teoritis 

1. Nilai Religius 

a. Pengertian Nilai Religius 

  Religius biasa diartikan dengan kata agama. 

Menurut Clifford Geertz sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Fathurrohman, mengatakan bahwa 

agama bukan masalah spirit, melainkan telah terjadi 

hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai 
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dan agama sebagai sumber kognitif. Pertama, agama 

merupakan pola bagi tindakan manusia (patter for 

behavior). Dalam hal ini agama menjadi  pedoman 

yang mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama 

merupakan pola dari tindakan manusia (pattern of 

behavior). Dalam hal ini agama dianggap sebagai  

hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia 

yang tidak jarang telah melembaga menjadi 

kekuatan mistis.
7
 

Sesuai dengan pemaparan tokoh di atas 

bahwa di dalam agama terdapat sebuah aktifitas 

yang selalu berhubungan dengan sang pencipta yang 

menyebabkan adanya kekuatan mistis yang tercipta. 

Di sini kedudukan agama sangatlah penting dalam 

membentuk nilai religius pada diri seseorang. 

Karena pada dasarnya setiap manusia yang lahir di 

bumi telah membawa agamanya masing-masing, 

oleh karena itu sesunguhnya nilai religius telah ada 

pada diri setiap manusia.  

  Religius adalah nilai karakter yang 

berhubungan dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa  

pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nlai-nilai 

Ketuhanan dan/ atau ajaran agamanya. Manusia 

yang ada di alam semesta ini adalah merupakan 

bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Unsur-

                                                           
7
Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan (Yogyakarta; Kalimedia, 2015), 48-49. 
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unsur perwujudan serta benda-benda alam ini pun 

mengukuhkan keyakinan bahwa di situ ada Maha 

Pencipta dan Pengatur.
8
 

  Budaya religius lembaga pendidikan adalah 

upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai 

tradisi dalam berprilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga lembaga pendidikan 

tersebut. Pembudayaan nilai-nilai keberagamaan 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain melalui:  kebijakan pimpinan sekolah, 

pelaksanaan kegiatan bajar mengajar di kelas, 

kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas, serta tradisi 

dan perilaku warga lembaga pendidikan secara 

kontinyu dan konisten, sehingga tercipta religius 

culture dalam lingkungan lembaga  pendidikan.
9
 

  Nilai religius didasari pembentukan budaya 

religius, karena tanpa adannya penanaman nilai 

religius, maka budaya religius tidak dapat  

terbentuk. Kata nilai religius berasal dari gabungan 

dua kata, yaitu kata nilai dan kata religius.  Kata 

nilai dapat dilihat dari etimologis dan terminologis. 

Arti secara etimologis  nilai adalah harga, derajat. 

Nilai adalah ukuran  untuk menghukum  atau 

memilh tindakan dan tujuan tertentu.
10

 
                                                           

8
 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017), 1-2. 
9
Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan, 52. 
10
Ibid; 54. 
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  Sedangkan dari segi terminologis dapat 

dilihat berbagai rumusan para ahli. Menurut 

Kuparman sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Fathurrohman, mengatakan bahwa nilai adalah 

patokan normatif yang mempengaruhi manusia 

dalam mempengaruhi manusia dalam menempatkan 

pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. 

Sedangkan menurut Ndraha yang dikutip pula oleh 

Muhammad Fathurrohman, mengatakan bahwa nilai 

bersifat abstrak, karena nilai pasti  termuat sesuatu. 

Sesuatu yang termuat nilai ada empat macam, yaitu : 

raga, perilaku, sikap, dan pendirian dasar. Jadi nilai 

merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang 

menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk memilih tindakannya atau menilai 

sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi 

kehidupannya.
11

 

  Dalam membudayakan nilai-nilai religius 

diperlukan adanya pengintegrasian nilai religius  

dengan berbagai kegiatan di sekolah, seperti dalam 

kegiatan pembelajaran dengan cara memasukkan 

nilai-nilai karakter religius pada setiap pogram 

pembelajaran (RPP), penanaman nilai religius pada 

kegiatan ekstrakulikuler seperti mengedepankan 

nilai-nilai sesuai ajaran agama seperti jujur  dan giat 

beribadah, serta pembiasaan  di  luar  jam pelajaran  

kelas seperti, wajib mengucapkan salam saat 

                                                           
11

Ibid; 54. 
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bertemu dengan siapapun, pembiasan literasi 

kegaamaan yaitu membaca al-Qur’an sebelum 

memulai  pembelajaran. 

  Melalui upaya penanaman budaya religius, 

maka nilai-nilai  religius  akan lebih mudah 

terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah, dalam pelaksanaan penanaman nilai religus 

sangat diperlukan adanya kerjasama dan bantuan 

dari berbagai pihak yang berada di lembaga  sekolah  

tersebut. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka 

tidak akan tercipta  budaya religus di lingkungan 

lembaga tersebut, karena sangat tidak mungkin jika 

dalam proses pelaksanaan program ini tidak 

memerlukan kerjasama dari  semua anggota 

lembaga sekolah. 

b. Macam-macam Nilai Religius 

Berikut ini penjelasan macam-macam dari nilai 

religius: 

1) Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang 

berasal dari bahasa Arab, yaitu dari masdar 

‘abada yang berarti penyembahan. Sedangkan 

secara istilah berarti khidmat kepada Tuhan, taat 

mengerjakan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya. Jadi ibadah adalah ketaatan 

manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan 

dalam kegiatan sehari-hari misalnya, shalat, 

puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nilai ibadah 
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perlu ditanamkan kepada diri seorang anak didik, 

agar anak didik menyadari pentingnya beribadah 

kepada Allah. 

Sebagai seorang pendidik, guru tidak boleh 

lepas dari tanggung jawab begitu saja, namun 

sebagai seorang pendidik hendaknya senantiasa 

mengawasi anak didiknya dalam melakukan 

ibadah, karena  ibadah tidak hanya kepada Allah 

atau ibadah mahdah saja, namun juga mencakup  

ibadah terhadap sesama atau ghairu mahdlah. 

2) Nilai Ruhul Jihad 

  Ruhul jihad artinya jiwa yang mendorong 

manusia untuk bekerja atau berjuang dengan 

sungguh-sugguh.Hal ini didasari adanya tujuan 

hidup manusia yaitu hablum minallah, hablum 

min al-nnas dan hablum min al-alam.Dengan 

adanya komitmen ruhul jihad, maka aktualisasi 

diri untuk kerja selalu didasari sikap berjuang dan 

ikhtar dengan sunguh-sungguh. 

3) Nilai Akhlak dan Kedisiplinaan  

Akhlak merupakan jama’ dari khuluq 

artinya perangai, tabiat, rasa  maludan adat 

kebiasan. Akhlak adalah kelakuan yang ada pada 

diri mausia dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Keteladanan  

Nilai keteladan ini tercermin dari perilaku 

guru. Keteladanan merupakan hal sangat penting 

dalam pendidikan dan pembelajaran. Dalam 
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menciptakan budaya religius di lembaga 

pedidikan, keteladanan merupakan faktor utama  

penggerak motivasi peserta didik. Keteladanan 

harus dimiliki oleh guru, kepala lembaga 

pendidikan maupun karyawan. Hal tersebut 

dimaksudkan supaya penanaman nilai data 

berlangsung secara integral dan komperhensif. 

5) Nilai Amannah   

Secara etimologi amanah artinya dapat 

dipercaya dalam konsep kepemimpinan amanah 

disebut juga dengan tanggungjawab. Dalam 

konteks pendidikan, nilai amanah harus dipegang 

oleh seluruh pengelola lembaga pedidikan, baik 

kepala lembaga, guru, tenaga kependidikan, staf 

maupun komite di lembaga tersebut. 

Nilai yang tidak kalah pentingya untuk 

ditanamkan dalam  diri peserta didik adalah nilai 

ikhlas. Kata  ikhlas berasal dari  kata khlasayang 

berarti membersihkan dari kotoran. Secara bahasa 

ikhlas berarti bersih dari campuran. Secara umum 

ikhlas  berarti hilangnya rasa pamrih atas  segala 

sesuatu yang  diperbuat.
12

 

Keberadaan guru di sekolah sangatlah 

dominan, sebab proses pendampingan selama 

kegiatan pembelajaran adalah tugas guru. Proses 

belajar tak hanya terjadi di dalam kelas namun 

                                                           
12

Ibid;59-68.  
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segala bentuk kegiatan di sekolah adalah proses 

pembelajaran, oleh karena itu dalam hal 

pembiasaan ibadah, guru harus ikut serta 

menanamkan nilai-nilai badah kepada siswa. 

Dalam hal ini, siswa tingkat SMP adalah anak 

yang sedang memasuki fase awal remaja, dimana 

kehidupan mereka dipenuhi dengan semangat 

tinggi dalam melakukan segala aktivitas, maka  

guru  diharapkan dapat memberikan motivasi 

kepada siswa untuk mengarahkan semangatnya 

ke arah perbuatan yang positif. 

Begitupula dengan nilai akhlak dan 

kedisiplinan, bahwa disiplin adalah satu sikap 

cerminan dari akhlak seseorang yang bisa disebut 

dengan akhlak yang baik, sebab akhlak tidak 

dapat dilihat hanya bentuk dari akhlak tersebut 

yang dapat kita amati melalui tindakan yang 

dapat dilihat secara langsung. Akhlak dapat 

dibentuk dari pola kehidupan sehari-hari, maka 

lingkungan sekolahpun dapat mempengaruhi 

pembentukan akhlak ataupun moral seseorang. 

Penciptaan nilai keteladanan tidak dapat 

diremehkan, sebab keberadaan guru adalah 

sebagai motivator terbaik baik  bagi siswa. Selain 

nilai keteladanan, nilai amanah haruslah benar-

benar diterapkan oleh seluruh komponen 

pengelola lembaga pendidikan. Maka diperlukan 

kerjasama yang baik agar semua komponen 
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pengelola lembaga pendidikan bekerja sesuai 

dengan sebagaimana mestinya. 

Dalam menanamkan nilai religus, guru 

perlu menanamkan nilai keikhlasan pada peserta 

didik, agar apapun yang dilakukan siswa  dapat 

berlandasan anjuran agama selain itu seorang 

guru jika di dalam benaknya telah tertanam nilai 

ikhlas maka guru akan bekerja sesuai dengan hati 

nurani tanpa  pamrih. 

c. Komponen yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Pengembangan Budaya Religius; 

 

1) Perumusan visi lembaga yang visioner 

2) pola komunikasi yang harmonis 

3) Penciptaan suasana religius yang kondusif 

4) Pemberian teladan dari segenap pimpinan dalam 

berprilaku religius.
13

 

   Perumusan visi lembaga yang visioner, dalam 

mengembangkan budaya religius perlu adanya 

perumusan visi yang jelas. Karena dengan adanya 

visi yang jelas maka tujuan yang ingin dicapai akan 

lebih terarah.Perwujudan pola komunikasi yang 

harmonis, dalam hali ini perlu adanya komunikasi 

yang harmonis diantara segenap keluarga yang ada 

di lembaga tersebut yaitu antara pemangku 

kebijakan atau kepala sekolah tehadap pelaksana 

                                                           
13

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi(Malang: UIN 

Maliki  Press, 2011),60. 
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kebijakan seperti guru dan staf karyawan serta perlu 

pula adanya komunikasi yang harmonis dengan 

peserta didik agar tidak terjadi kesalah fahaman 

mengenai progam apa yang seharusnya terlaksana. 

Dalam mengembangkan budaya religius, dengan 

adanya komunikasi yang harmonis maka akan 

tercipta suasana religius yang kondusif. Pemberian 

teladan dari segenap pimpinan dalam berprilaku 

religius, jika kondisi telah kondusif maka akan lebih 

mudah dalam pemberian teladanan dalam berprilaku 

religius, maka jika semua komponen telah 

terlaksana sebagaimana mestinya maka progam ini 

dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

d. Penciptaan Suasana Religius di Sekolah 

 Keberagamaan atau religius dapat 

diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. 

Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual, tetapi juga 

ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktivitas yang tampak dan dapat  dilihat 

dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak 

dan terjadi dalam hati seseorang. karena itu, 

keberagamaan seseorang akan meliputi beragai 

macam sisi atau dimensi. 

 Menurut Glock & Stark, sebagaimana 

dikutip oleh Muhaimin  mengatakan bahwa agama 
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adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, 

dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang 

semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan 

yang dihayati sebagai yang paling maknawi 

(utimmate meaning). Sebagaimana diktip oleh 

Muhaimin, Glock & Stark mengatakan ada lima 

macam dimensi keberagamaan yaitu: 

1) Dimensi Keyakinan 

 Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang 

teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin tersebut. 

2) Dimensi Praktik Agama 

Dimensi praktik agama yang mencakup 

perilaku pemujaan ketaatan hal-hal yang 

dilakukan orang untuk menemukan komitmen 

terhadap agama yang yang dianutnya. Prakik-

praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas 

penting, yaitu  ritualdan ketaatan. 

3) Dimensi Pengalaman 

Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan 

dan memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, 

meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang 

yang beragama dengan baik pada suatu waktu 

akan mencapai pengetahuan subjektif dan 

langsung mengenai kenyatan, terakhir bahwa ia 

akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan 
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supranatural dimensi ini berkaitan dengan 

pengalaman, keagamaan, perasaan-perasaan, 

persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang 

dialami seseorang. 

4) Dimensi  Pengetahuan Agama 

Dimensi pengetahuan agama yang mengacu 

kepada harapan bahwa orang-orang yang yang 

beragama paling tidak memiliki jumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar keyakinan, ritus-

ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

5) Dimensi Pengamalan 

 Dimensi pengamalan atau konsekuensi. 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-

akibat keyakinan keagamaan, praktik, 

pengalaman dan pengetahuan agama yang 

mengacu kepada harapan bahwa orang-orang 

yang beragama, paling tidak, memiliki jumlah 

minimal pengetahuan, antara lain mengetahui 

dasar-dasar tradisi. Tradisi memliki beberapa 

fungsi, yang antara lain dapat difungsikan 

sebagaiwadah akses keagamaan dan alat 

pengikat  kelompok.
14

 

 Esensi beragama sendiri adalah pengakuan 

tentang adanya Tuhan dan mempercayai bahwa 

kehidupan tak lepas dari campur tangan Tuhan  

                                                           
14

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008),293-294. 
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maka, secara spontanitas manusia akan 

melakukan penghambaan terhadap 

penciptanya.Dalam upaya  penciptaan suasana  

religus yang kondusif dapat dengan cara 

pertama, penciptaan budayareligius yang 

bersifat vertikal dapat diwujudkan dalam 

bentukmeniingkatkan hubungan denga Allah 

melalui peningkatan kualitas kegiatan 

keagamaan di sekolah.Kedua, penciptaan 

budaya religius yang besifat  horizontal  lebih  

mendudukkan  sekolah sebagai  intitusi  sosial 

religius, yang jika dilihat dari struktur hubungan 

antar manusianya.
15

 

e. Indikator Nilai Religius   

1) Komitmen  terhadap  perintah  dan larangan 

agama. 

2) Semangat  mengkajiagama. 

3) Aktif  dalam kegiatan agama. 

4) Menghargai simbol-simbol agama. 

5) Akrab dengan kitab suci. 

6) Mempergunakan pendekatan agama dalam 

menentukan pilihan. 

7) Ajaran agama dijadikan sebagai sumber 

pengembangan ide.
16

 

                                                           
15

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi, 118. 
16

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung;PT Remaja  

Rosdakarya, 2006), 12. 
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  Komitmen  terhadap  perintah dan larangan 

agama. Jika di dalam hati seseorang telah tertanam 

nilai religius dengan baik dan benar, maka secara 

tidak langsung mereka akan memiliki komitmen 

yang kuat terhadap perintah dan larangan agama, 

karena mereka merasa setiap manusia yang memiliki 

agama berarti ia memilik Tuhan dan setiap 

perilakunya akan terlihat oleh Tuhan.  

  Semangat mengkaji agama. Salah satu 

indikator nilai religius  adalah semangat mengkaji 

agama di mana seseorang yang memiliki jiwa religius 

maka ia akan senantiasa akan selalu mempelajari atau 

mengkaji agama sebagai bekal pengetahuannya 

dalam beragama. Selanjutnya indakator nilai religius 

adalah aktif  dalam kegiatan agama, dalam hal ini 

seseorang yang memiliki nilai religius di dalam 

jiwanya maka ia akan senantiasa aktif dalam kegiatan 

agama. Karena degan mengikuti kegiatan keagamaan 

seseorang akan mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan baru mengenai nilai-nilai kegamaan dari 

orang lain.  

Menghargai simbol-simbol agama.Seseorang 

yang memiliki jiwa religius, ia akan menghargai 

adanya simbol-simbol agama sebagai rambu-rambu 

dalam bertingkah laku. Sehingga menjadikannya 

lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu.  Selain 

itu indikator nilai  religus dalam diri seseorang, ialah 

yang akrab dengan kitab suci. Karena seseorang yang 



 
 

37 
 

memiliki nilai religius yang tinggi akan 

menggunakan kitab suci sebagai pedomannya dalam 

menjalankan kehidupan dan menjadikannya bekal  

untuk di akhirat kelak. 

  Selanjutnya mempergunakan pendekatan 

agama dalam menentukan pilihan. Dalam 

menentukan suatu pilihan, agama sangatlah penting 

sebagai dasar utama dalam mengambil suatu 

keputusan, karena di dalam agama terdapat hokum 

yang jelas  yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah 

keputusan yang diambil termasuk  hal yang dilarang 

atau suatu hal yang diperbolehkan oleh agama 

Ajaran agama dijadikan sebagai sumber 

pengembangan ide. Selain digunakan sebagai sumber 

hukum dalam menjalankan kehidupan, agama  juga 

dapat digunakan sebagai sumber pengembangan ide. 

Di dalam jiwa yang tertanam nilai religius denga 

baik, maka agama dapat digunakan sebagai 

pengembangan ide dalam menyelesaikan 

permasalahan mengenai problematika agama yang 

suatu saat dapat terjadi, selain itu agama juga dapat 

digunakan sebaggai sumber pengembangan ide-ide 

baru yang dapat menjadi bahan kajian yang menarik 

di era modernisasi seperti saat ini.  

Ketujuh indikator tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan keberhasilan penanaman nilai religius. 

Keberhasilan penanaman nilai religius ini dapat 
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terlihat dari ketaatan seseorang terhadap  ajaran 

agama maka dengan sendirinya akan tercermin sikap  

religius pada  diri seseorang. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a.  Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Berkowitz dan Bier sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Yaumi, mendefinisikan 

pendidikan karakter yaitu, sebuah gerakan nasional  

dalam menciptakan sekolah untuk mengembangkan 

peserta didik dalam memiliki etika, tanggung jawab, 

dan kepedulian dengan meerapkan dan megajarkan 

karakter-karakter baik melalui penekanan pada nilai-

nilai universal. Pendidikan karakter adalah usaha yang 

disengaja, proaktif yang dilakukan oleh sekolah dan 

pemerintah (daerah dan pusat) untuk menanamkan 

nilai-nilai inti, etis, seperti kepedulian, kejujuran, 

keadilan, tanggung jawab, dan pengharapan terhadap  

diri dan orang lain.
17

 

Bahwa pendidikan karakter dahulunya adalah 

pendidikan budi pekerti dimana dahulu hanya 

berhubungan dengan watak tabiat khusus seseorang 

untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang 

tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. Menurut 

Suyanto sebagimana dikutip oleh Moh.Haitami 

Salim,mengatakan bahwa pendidikan karakter sebagai 

pendidikan budi pekerti plus, yaitu  yang melibatkan 

                                                           
17

Muhammad  Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, dan 

Implementasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 8-10. 



 
 

39 
 

aspek pengetahuan penguatan (cognitive), perasaan 

(feeling), dan tindakan (action).
18

 

Pendidikan karakter merupakan lanjutan 

bentuk perbaikan dari pendidikan budi pekerti yang 

telah ada sebelumnya, di mana dalam pendidikan budi 

pekerti hanya memfokuskan terhadap bagaimana 

seharusnya watak atau sifat seseorang itu dibentuk, 

sedangkan kini pendidikan karakter melengkapinya 

dengan aspek  pengetahuan hingga tindakan  apa  

yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar atau 

peseta didik. Dengan adanya pendidikan karakter, 

diharapkan dapat membantu orang mengerti, peduli 

tentang, dan berbuat atas dasar nilai-nilai etik. Dalam 

definisi ini pendidikan karakter merujuk pada tiga 

komponen yang harus diolah yakni: (a) pikiran, yang 

ditujukkan dengan kata  understand, (b) rasa, yang 

ditunjukkan dengan kata care about,dan (c) raga, yang 

ditunjukkan dengan kata act upon core ethical 

values.
19
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Moh.Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media  ,2013),31. 
19

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter  (Jakarta: Kencana, 2011), 

20-21. 
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Gambar 2.1 

Tiga komponen pendidikan karakter. 

Ketiga komponen tersebut digambarkan 

seperti pikiran, yang ditujukkan dengan kata  

understand, dalam komponen ini yang di maksudkan 

adalah siswa dapat mengerti tentang nilai-nilai yang 

yang mendasar mengenai nilai karakter, dan pada 

komponen ke dua yaitu rasa, yang ditunjukkan dengan 

kata care about adalah diharapkan siswa dapat peduli 

terhadap diri dan oranag lain, sedangkan  raga, yang 

ditunjukkan dengan kata act upon core ethical 

valuessiswa diharapkan dapat melalukan dan 

menerapkan nilai-nilai karakter di keseharian siswa..
20

 

Pendidikan karakter dari isi subtansi dan 

tujuannya sama dengan pendidikan budi pekerti, yaitu 

                                                           
20

Ibid, 20-21. 
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sebagai sarana untuk mengadakan perubahan secara 

mendasar, karena membawa perubahan individu 

sampai ke akar-akarnya. Istilah budi pekerti mengacu 

pada moralitas. Budi pekerti akan mengidentifikasi 

perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam 

perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, dan kepribadian 

peserta didik.
21

 

Oleh karena itu, pengadaan pendidikan 

karakter haruslah bercermin pada pendidikan budi 

pekerti yang telah ada sebelumnya. Sebab cikal bakal 

adanya pendidikan karakter adalah pendidikan budi 

pekerti yang telah terlaksana dengan baik 

sebelumnya.Hasil evaluasi pengadaan pendidika budi 

pekerti dapat digunakan sebagai kerangka acuan 

pelaksanaan program peguatan pendidika karakter saat 

ini. 

b. Pengertian Program Penguatan Pendidikan 

Karakter 

Penguatan Pendidikan Karater yang 

selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan 

di bawah tanggung jawab satuan pendidikan, untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah 

raga dengan pelibatan dan kerja sama antara  satuan 
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Ibid, 20-21. 
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pedidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian 

dari Gerakan Nasiona Revolusi Mental (GNRM).
22

 

PPK merupakan program pemerintah yang 

bergerak dibidang pendidikan dalam rangka 

merevolusi pendidikan sebagai usaha memperbaiki 

krisis moral pada dunia pendidikan saat ini. Oeh 

karena itu pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan memasukkan program baru dalam proses 

pembelajaran yaitu program PPK yang harus  

diimplementasikan secara langsung oleh setiap 

satuan lembaga pendidikan di Indonesia. 

Gerakan PPK menempati kedudukan 

fundamental dan strategis pada saat pemerintah 

mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana 

tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), yang 

menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, 

dan menerbitkan RPJMN 2014-2019 berlandaskan 

Nawacita. Sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai 

sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental 

sekaligus bagianintegral Nawacita.Sebagai 

pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental 

sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK 

menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi 

terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga 

pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan 

pendidikan dasar dan menengah.Lebih lanjut, 
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Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2017, Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. 
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Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, 

memperdalam, memperluas, dan sekaligus 

menyelaraskan berbagai program dan kegiatan 

pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai 

sekarang.
23

 

Dalam hubungan ini pengintegrasian dapat 

berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di 

sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); 

pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga 

sekolah, keluarga, dan masyarakat; pendalaman dan 

perluasan dapat berupa penambahan dan 

pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi 

pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan 

kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu 

belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; kemudian 

penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok 

guru, manajemen berbasis sekolah, dan fungsi komite 

sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Baik pada 

masa sekarang maupun masa akan datang.
24

 

 

Gerakan PPK mengharapkan adanya 

kedudukan tertinggi yang menempatkan pendidikan 

karakter sebagai poros dari pedidikan, karena dengan 

                                                           
23

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter(Jakarta; 

Kemendikbud,2018), 5-6 
24

Ibid, 5-6. 
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adanya program ini diharapkan dapat menuntaskan 

persoalan pendidikan dalam segala aspek dari mulai 

pengadaan peraturan kebijakan hingga 

pengimplementasian di lapangan. Sehingga dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional  yang 

sesungguhnya. 

Pengembangan karakter anak memerlukan 

pembiasaan dan keteladanan. Anak harus dibiasakan 

untuk selalu berbuat baik dan malu melakukan 

kesalahan, berlaku jujur dan malu berbuat curang, 

rajin dan malu membiarkan lingkungan 

kotor.Pendidikan karakter anak berkaitan erat dengan 

moral dan kepribadian. Upaya mendidik terkait 

dengan pemberian motivasi kepada anak untuk tetap 

belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib 

(norma& aturan) yang telah menjadi kesepakatan 

bersama.
25

 

Pendidikan karakter perlu mengadopsi dan 

menginovasi pelaksanaan pendidikan budi pekerti. 

Inovasi yang dapat dilakukan, antara lain dengan 

memberikan penguatan proses pengembangan ranah 

efektif secara tuntas, betahap dan kontinu baik pada 

lembaga pendidikan formal, informal maupun 

nonformal.
26
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 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 7. 
26

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter , 27. 
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Karakter seseorang adapat dibentuk melalui 

pembiasaan, oleh karena itu perlu adanya dorongan 

motivasi agar  tercipta pembiasaan pada diri peserta 

didik. Dari pembiasaan karakter maka akan terbentuk 

dengan sendirinya moral dan kepribadian. Jika 

karakter baik yang dijadikan pembiasaan, maka 

moral dan kepribadian pun akan turut  menjadi  

moral dan  kepribadian yang baik pula. 

c. Tujuan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) 

Menurut Peraturan Persiden RI No 87 Tahun 

2017Pasal : 12 Tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter, bahwa tujuan pengadaan program 

Penguatan Pendidkan Karakter sebagai berikut: 

1) Membangun dan membekali peserta didik 

sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 

dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter 

yang baik guna menghadapi dinamika perubahan 

di masa depan. 

2) Mengembangkan platform pendidikan nasional 

yang meletakkan pendidkan karakter sebagai 

jiwa utama dalam meyelenggarakan pendidikan 

bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan 

publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur 

formal, nonformal, dan informal dengan 

memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. 

3) Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan 

komptensi pendidik, tenaga kependidikan peserta 



 
 

46 
 

didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga 

dalam mengimplementasikan PPK.
27

 

Menurut  Peraturan Persiden RI No 87 

Tahun 2017  Pasal 12  tujuan pengadaan program 

Penguatan Pendidkan Karakter bahwa dalam 

membekali peserta didik menuju generasi emas 

2045  haruslah terlebih dahulu membangun jiwa 

pancasila dan  menumbuhkan nilai karakter pada 

peserta didik. Oleh karena itu pemerintah 

meletakkan pendidikan karakter  di jantung 

pendidikan nasional. Tak hanya untuk peserta didik, 

kedudukan program penguatan pendidikan karakter 

juga bertujuan untuk merevitalisasi dan memperkuat 

potensi dan komptensi pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan keluarga. 

Contoh  penerapan program pendidikan 

penguatan karakter untuk para pendidik, tenaga 

kependidikan serta peserta didik adalah dengan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter 

di kegiatan pada lembaga-lembaga sekolah melalui 

beberapa program sekolah tersebut. Sedangkan 

penanaman pendidikan karakter pada masyarakat 

dan ligkungan keluarga adalah mengajak serta para 

masyarakat untuk ikut serta menanamkan nilai 

pedidikan karakter  terhadap anak-anak mereka, 
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Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2017, Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter, Pasal 12. 
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yang sebelumnya dapat pula pihak lembaga sekolah 

mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat 

melalui orang tua atau wali siswa untuk 

memperkenalkan pentingnya membudayakan 

pedidikan karakter di  lingkungan masyarakat serta 

di lingkungan keluarga. 

d. Indikator Keberhasil Program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) 

Aspek-aspek yang diukur dalam penilaian 

keberhasilan PPK adalah; 

1) Asesmen awal 

2) Sosialisasi PPK kepada pemangku kepentingan 

pendidikan, 

3) Visi, misi dan perumusan, 

4) Desain kebijakan PPK, 

5) Desain program, 

6) PPK berbasis kelas,  

7) Pengembangan budaya sekolah, 

8) Partisipasi masyarakat,  

9) Implementasi niai-nilai utama, dan evaluasi 

PPK.
28

 

Tujuan asesmen awal adalah untuk  

mempelajari kondisi awal dan memastikan taraf 

kesiapan sekolah dalam menyusun perencanaan dan 

pelaksanaan gerakan PPK di sekolah. Aspek yag 

perlu dilakukan pada tahap asesmen awal antara lain; 

                                                           
28

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, 53. 
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(a) kondisi-kondisi yang dapat mendukung 

implementasi garakan PPK di  sekolah baik kondisi 

yang berkaitandengan siswa, guru, kepala sekolah 

dan tenaga kependidikan, (b) lklim  yang kondusif  di 

sekolah, (c) kebutuhan untuk menjadi lebih baik dari 

warga sekolah,  (d) dukungan yang  diperoleh dari  

pemangku kepetingan, misalnya dari pemerintah 

pusat/daerah perguruan tinggi, 

komunitas,perusahaan, dan perkumpulan 

atauorganisasi yang ada di masyarakat. 

Penyampaian sosialisasi yang baik dan benar 

dari pemangku kebijakan terhadap anggotanya juga 

sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya 

pemahaman kepada anggota yang ada di lembaga. 

Keberhasilan program ini terlihat dari 

ketercapaiannya tujuan awal pelaksanaan  program 

PPK. Selain itu visi misi dan perumusan serta desain 

kebijakan dan  desain program haruslah jelas agar 

mudah dalam mecapai tjuan  yang diinginkan. 

Pengadaan PPK berbasis kelas juga sangat  

diperlukan, sebab penanaman nilai karakter di 

sekolah yang efektif adalah selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Pembudayaan nilai-nilai karakter melalui 

pembudayaan kegiatan-kegiatan di sekolah juga 

dinilai efektif dalam menanamkan nilai karakter pada 

diri peserta  didik. Selain perlu adanya kerjasama 

dengan pihak lembaga pendidikan, perlu pula adanya 
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kerjasama dengan masyarakat seperti ikut serta  

menumbukan  nilai-nilai karakter pada peserta didik 

atau anak-anak dari masyarakat tersebut ketika 

berada di rumah, serta perlu  diadakan evaluasi guna 

melihat  sejauh  mana tingkat keberhasilan program 

PPK yang telah terlaksana dan  kekurangan apa yang 

perlu diperbaiki. 

e. Kedudukan Pendidik Sebagai Pelaksana Program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

1) Memberikan keteladanan kepada seluruh 

komunitas  sekolah sebagai perwujudan dari 

pelaksaaan progam PPK; 

2) Menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran dan 

penilaian yang mengintegrasian nilai-nilai utama 

PPK; 

3) Menggunakan metode pembelajaran yang 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

komunikatif dan kolaboratif; 

4) Memberikan keteladanan kepada seluruh 

komunitas sekolah sebagai perwujudan dari 

pelaksanaan PPK; 

5) Mendukung terinternalisasi yang baik antar 

pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas 

sekolah di dalam kelas mamupun di luar kelas; 

6) Membangun lingkungan belajar yang 

mengapresiasikan dan menghargai keunikan 

individu; 
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7) Mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk 

pengembangkan pembelajaran berbasis PPK 

8) Mengembangkan kegiatan kokulikuler berbasis 

PPK; 

9) Melaksanakan progam ekstra kulikuler berbasis 

PPK; 

10) Mengoptimalkan peran dan fugsi bimbingan dan 

konseling dalam pelaksanaan progam PPK; dan 

11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi  

pelaksanaan progam PPK.
29

 

Kedudukan pendidik ataupun guru di dalam 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangatlah 

mempengarui tingkat keberhasilan peserta didik 

dalam seegala aspek.Selain memberikan bentuk 

keteladanan kepada para siswa dan seluruh anggota 

sekolah lainnya, guru juga perlu mengoptimalkan 

segala bentuk proses implementasi program PPK 

seperti memasukkan program PPK pada RPP, 

pengunaan metode yang baik dan menarik dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran, serta mengoptimalkan  peran dan 

fungsi guru itu sendiri agar tercipta lingkungan 

belajar yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter sesuai dengan peraturan Presiden RI. 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, 23. 
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f. Implementasi Program Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) 

Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) RI 

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam pasal 3 yaitu; 

dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam pendidikan karakter terutama 

meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, 

bekerja keras kreatif, mandiri,  demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan bertanggung jawab.
30

 

Pelaksanaan program PPK haruslah 

berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, ini 

sesuai dengan tujuan pengadaan program PPK 

bahwa dalam membangun dan membekali peserta 

didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 

harus berlandaskan jiwa pancasila dan pendidikan 

karakter yang baik guna menghadapi dinamika 

perubahan di masa depan. Oleh karena itu, dalam 

penerapan nilai-nilai pendidikan karakter harus 

termuat pula nilai-nilai Pancasila di dalamnya 

sebagi wujud pembentukan karakter generasi 

bangsa yang tidak menghilangkan atau 

mengesampingkan rasa cinta tanah air. 
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Peraturan Presiden  RI NO . 87 Tahun 2017, Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter 



 
 

52 
 

g. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) 

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

dalam pasal 9, penyelenggaraan program PPK 

sebagai berikut; 

1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan 

jalur Pendidikan Formal sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 

6 atau 5 hari sekolah dalam 1 minggu. 

2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) diserahkan pada 

masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama 

dengan Komite Sekolah/Madrasah dan 

dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau 

kantor kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang agama setempat 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah 

sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan 

Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 

mempertimbangkan; 

(a) Kecakupan pendidik dan tenaga 

kependidkan. 

(b) Ketersediaan sarana dan prasarana. 

(c) Kearifan lokal. 
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(d) Pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh 

agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.
31

 

Dalam Penyelenggaraan program PPK setiap 

satuan pendidikan disarankan untuk melaksanakan 

program tersebut 6 attau 5 hari dalam  minggu 

dengan cara dilaksanakan dalam beberapa kegiatan 

sekolah yang mampu menginternalisasi nilai-nilai 

karakter selama kegiatan proses belajar mengajar 

berlangsung. Baik dalam kegiatan di dalam kelas 

maupun kegiatan di luar kelas, selain itu 

pelaksanaan program PPK harus 

mempertimbangkan beberapa hal tertentu guna 

mengefektifkan pelaksanaan program tersebut 

seperti, kecakupan pendidik dan tenaga 

kependidkan, ketersediaan sarana dan prasarana, 

kearifan lokal, pendapat tokoh masyarakat dan/atau 

tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah. 
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Peraturan Presiden  RI NO . 87 Tahun 2017, Tentang Penguatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitianinimenggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

dialami.
32

 Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus. Menurut Yatim Rianto, penelitian studi kasus 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai 

unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, 

institusi atau masyarakat, dalam penelitian kasus akan 

dilakukan panggilan data secara mendalam dan 

menganalisis intensif faktor-faktor didalamnya.
33

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan. Sebab, dalam penelitian 

kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument 

kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang
34

. 

Sebagai pengamat, peneliti berperanserta dalam 

kegiatan penelitian sehari-hari yang dilakukan 

subjeknya. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini 

sekaligus perencana dan pelaksana peneliti, serta 

                                                           
32

Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2000), 3. 
33

Yatim Rianto,  Metodologi Penelitian Pendidikan(Surabaya: SIC, 

2001), 24. 
34

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta:Rineka Cipta,2008), 20. 
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kehadiran peneliti diharapkan dapat mememukan solusi 

dalam memecahkan setiap permasalahan yang  didapat 

dilokasi penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 

Jenangan. Alamat: Jalan Raya Kesugihan, Desa 

Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Sekolah ini terletak di timur pusat  kota Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Jenangan ini, karena ditemukannya 

adanya kesesuaian dengan topik yang peneliti ambil 

berdasarkan observasi sebelumnya. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lainnya. Sumber data 

penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a.  Sumber Primer 

  Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data pada pengumpul data
35

 yang 

diperoleh langsung dari narasumber yaitu, kepala 

sekolah, waka kesiswaan, waka kurikulum dan guru PAI 

melalui wawancara 

b. Sumber Sekunder 

                                                           
35

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian(Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2008), 186. 
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Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
36

 Yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi darikegiatan observasi 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi 

progam Penguatan Pendidikan Karakter di SMP  Negeri 

1 Jenangan. 

5. Prosedur Pengumpulan  Data 

Sebelum melakukan pengumpulan data, maka 

peniliti terlebih dahulu menyusun prosedur 

pengumpulan data yaitu berupa teknik wawancara 

teknik observasi dan teknik dokumentasi.  

a. Teknik wawancara 

 Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancaraterbuka,dengan teknik 

wawancara terstruktur. Dalam teknik wawancara 

terbuka, responden mengetahui dan menyadari 

bahwa mereka diwawancarai. Wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yangakan diajukan. Pelaksanaan tanya jawab 

mengalir seperti dalam  percakapan sehari-hari.
37

 

 Yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

ada 4 informan, yaitu: 

1) Kepala Sekolah SMP Negeri 1Jenangan. 

                                                           
36

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung: Alfabeta, 2015), 

193. 
37

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulalitatif, 189-191. 



 
 

57 
 

2) Waka Kesiswaan. 

3) Waka Kurikulum. 

4) Guru PAI  

b. Teknik Observasi 

Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tenik observasi berperanserta 

(Participant Observation) dan observasi 

nonpartisipan. Observasi berperanserta (Participant 

Observation) dalam penelitian ini peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatansehari-hari sehingga 

peneliti berinteraksi langsung dengan sumber data, 

sedangkan observasi nonpartisipan peneliti tidak 

terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat  

independen untuk mendapatkan data yang 

diperlukan
38

 

 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam bentuk 

format transkip dokumentasi.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa sejarah berdirinya 

SMP Negeri 1 Jenangan, letak  geografis, keadaan 

tenaga penagajar, tenaga kependidikan, keadaan 

                                                           
38

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2015), 204. 
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siswa serta kegiatan-kegiatan terkait dengan 

penanaman nilai religius yang ada di SMP Negeri 1 

Jenangan. 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori, dan satu uraian dasar.
39

 Teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, 

dalam analisis ini meliputi: data reduction, data display, 

dan concelussion drawing/verification.
40

 

a. Data Reduksi (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori dan pemusatan perhatian.Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian 

ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.
41

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

                                                           
39

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2007),94. 
40

Ibid, 337. 
41

Ibid., 338. 
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menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam 

berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan 

jaringan. Dengan proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar lebih 

mudah dipahami interaksi antara bagian-bagiannya. 

Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan 

tema-tema.
42

 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih berifat 

sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan 

pengumpulan data berikutnya tetapi apabila 

kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam 

penleitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang atau belum pernah ada.
43
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Ibid., 341. 
43

Ibid., 345. 
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Gambar 3.1 

Alur teknis analisis data Miles & Hubarman 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan teknik Tringulasi Data.Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik ini merupakan gabungan dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 4 

tahapan. Tahap-tahap tersebut disusun ke dalam tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1.1 

No Kegiatan 

yang 

Dilakukan 

Hasil yang didapatkan 

1. Tahap pra 

lapangan  

1. Menyusun rancangan penelitian. 

Dalam tahap ini, peneliti membuat 

proposal terlebih dahulu terkait 

rencana pelaksanaan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

2. Memilih lokasi penelitian. Pada tahap 

ini, peneliti melakkan survey terlebih 

dahulu ke SMP Negeri 1 Jenangan 

untuk melihat adakah kesesuaian 

antara permasalahan yang ada di 

lembaga tersebut dengan topik yang 

peneliti ambil untuk melakukan 

penelitian.   

3. Mengurus perizinan penelitian. Pada 

tahap ini, setelah peneliti merasa ada 

kesesuaian antara topik yang diambil 

peneliti dengan permasalahan yang 

ada di SMP Negeri 1 Jenangan, maka 
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peneliti melanjutkan dengan 

mengajukan surat perizinan untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah 

tersebut. 

4. Menjajaki dan menilai lokasi 

penelitian. Pada tahap ini, setelah 

surat perizinan di terima dan disetujui 

oleh pihak SMP Neger 1 Jenangan, 

maka selanjutnya peneliti  melakukan 

observasi terlebih dahulu untuk 

melihat lokasi penelitian  layak atau 

tidak untuk dijadikan lokasi 

penelitian, yang nantinya diharapkan 

setelah melakukan penelitian, hasil 

dari penelitian ini dapat berguna 

untuk lembaga yang diteliti.  

5. Memilih dan memanfaatkan 

informan. Pada tahap ini, setelah 

peneliti merasa setelah dirasa lokasi 

penelitian sudah layak digunakan 

sebagai lokasi penelitian, selanjutnya 

peneliti memilih dan mencari 

informan siapa saja yang dapat 

membantu peneliti memperoleh data 

atau sumber data yang peneliti 

butuhkan. Disini peneliti  memilih 4 

informan yaitu kepala sekoah, waka 

kesiswaan, waka kurikulum serta guru 
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mata pelajaran pai. 

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti menyiapkan 

beberapa instrument wawancara, 

instrumen dokumentasi, dan 

instrumen observasi untuk membantu 

peneliti agar lebih mudah melakukan 

penelitian.  

2. Tahap 

Pekerjaan 

Lapangan 

Memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan daan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. Pada 

tahap ini, peneliti harus menyesuaikan 

latar belakang yang menjadi tujuan utama 

mengapa melakukan penelitian ini, jika 

dirasa  sudah cukup memahami, maka 

selanjutnya peneliti mulai memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. Kali ini peneliti 

langsung melakukan proses penelitian 

dengan ikut serta kedalam setiap  

kegiatanyang terjadi di SMP Negeri 1 

Jenangan, dan menggali beberapa 

informasi terkait dengan permasalahan 

yang ada di sekolah tersebut.  

3. Tahap 

Analisis 

Peneliti  melakukan analisis terhadap 

data-data yang telah dikumpulkan dari 

hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi selama melakukan 
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penelitian di SMP Negeri 1 Jenangan. 

4. Hasil 

Laporan 

penelitian 

 Pada tahap ini, peneliti menuangkan 

hasil penelitian yang sistematis sehingga 

dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. Dan peneliti akan mengulas 

semua hasil penelelitian ke dalam laporan 

yang telah tersusun sebagaimana 

mestinya.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 1 Jenangan 

 SMP Negeri 1 Jenangan adalah salah satu 

lembaga pedidikan tingkat menengah negeri pertama 

yang ada di kecamatan Jenangan. Berdirinya lembaga 

sekolah ini merupakan usulan pemerintah yang kala itu 

tepat pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, 

usulannya berupa keinginan untuk mengadakan 

program pemerataan pendidikan dan ekonomi yang 

salah satu wujud dari program tersebut adalah 

pendirian beberapa  sekolah di daerah-daerah tertentu. 

 SMP  Negeri 1 Jenangan berdiri sejak tahun 

1983. Letak bangunan pertamanya berada di Dukuh 

Dongeng Desa Jimbe, tepatnya yaitu masih bergabung 

dengan SD 3 Jimbe karena belum mampu mendirikan 

bangunan secara mandiri. Pada tahun awal pendirian 

sekolah ini, SMP Negeri 1 kecamatan Jenangan telah 

memiliki siswa sebanyak 32 siswa di setiap kelasnya, 

sedangkan untuk ruang kelasnya berjumlah 9 kelas, di 

mana kelas 1 terdiri dari  3 kelas, kelas 2  terdiri dari 3 

kelas dan kelas 3 terdiri dari 3 kelas. SMP  Negeri 1 

Jenangan ini bergabung dengan SD 3 Jimbe selama 2 

tahun, hingga pada akhirnya mendapat rekomendasi 

untuk mendirikan bangunan gedung secara mandiri. 
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 Setelah bergabung dengan SD 3 Jimbe selama 

2 tahun, salah satu perangkat desa Jenangan yaitu 

kepala desa Jenangan mengusulkan untuk mengadakan 

pembangunan gedung SMP  Negeri 1 Jenangan kepada 

pihak sekolah. Usulan tersebut disambut baik oleh 

pihak SMP Negeri 1 Jenangan, yang kemudian 

mengusulkan program tersebut kepada jajaran 

MUSPIKA desa Jenangan untuk selanjutnya meminta 

permohonan izin pendirian gedung baru  untuk SMP  

Negeri 1 Jenangan ini kepada Bapak Marjuki selaku 

Camat Jenangan atas dasar usulan kepa desa Jenangan. 

 Setelah mendapatkan izin dari pihak Jenangan, 

para jajaran MUSPIKA merekomendasikan beberapa 

wilayah yang dapat digunakan sebagai lokasi pendirian 

bangunan baru untuk SMP Negeri 1 Jenangan. Dari 

beberapa rekomendasi wilayah tersebut yaitu, di desa 

Plalangan, desa Jimbe dan desa Wates. Dari usulan 

tersebut ternyata tidak mendapat sambutan baik dari 

pihak SMP Negeri 1 Jenangan, dikarena ada beberapa 

faktor yang menjadi kendala yaitu, untuk 

pembangunan gedung baru di desa Plalangan dan atau 

desa Wates pihak SMP Negeri 1 kecamatan Jenangan 

tidak menyetujui karena terlalu dianggap terlalu 

jauhnya lokasi pendirian bangunan baru dari lokasi 

awal, yang di khawatirkan akan mengurangi jumlah 

minat siswa yang ingin bersekolah di SMP Negeri 1 

Jenangan ini. Karena mayoritas siswa yang 

melanjutkan pendidikan di SMP  Negeri 1 kecamatan 
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Jenangan adalah siswa lulusan dari SD Pamong, 

mayoritas siswa yang telah lulus dari sekolah SD kala 

itu sudah tidak melanjutkan pedidikannya lagi sebab 

mereka lebih menginginkan untuk bekerja keluar 

daerah ataupun hanya mengurus hewan ternaknya di 

rumah. Sedangkan tidak diterimanya usulan ke dua 

yaitu pendirian bangunan gedung baru di  desa Jimbe 

adalah terlalu mahalnya biaya yang di keluarkan untuk 

membeli lahan tersebut, walaupun lokasinya yang 

cukup dekat dengan lokasi pendirian bangunan awal di 

SD 3 Jimbe. 

 Setelah mengalami diskusi panjang perihal 

mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan gedung 

SMP Negeri 1 Jenangan, akhirnya kepala desa 

Jenangan mengusulkan untuk mendirikan bangunan 

baru untuk SMP Negeri 1 Jenangan di dukuh Sawur 

desa Jenangan. Lokasi ini dirasa tepat untukk 

mendirikan banguan baru. Di mana lokasi ini 

merupakan lahan atau tanah bengkok desa se-luas 1,5 

Hektar. Pihak SMP Negeri 1 Jenangan  membeli lahan 

ini dengan sistem mengganti tanah ini dengan tanah 

yang ada di SD 3 Jimbe yang digunakan sebagai lokasi 

awal bangunan SMP  Negeri 1 Jenangan. 

 Proses pengerjaan pendirian bangunan gedung 

baru ini membutuhkan waktu selama 2 tahun lamanya, 

dari pembangunan tersebut berhasil berdiri 6 ruangan, 

yaitu 1 ruang kantor guru, 1 ruang laboratorium IPA, 1 

ruang perpustakaan, dan 3 ruang kelas. Dikarenakan 
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kurangnya jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa 

yang cukup banyak, akhirnya untuk penempatan kelas 

hanya siswa kelas 2 dan siswa kelas 3 saja yang 

menempati gedung baru ini dengan sistem bergantian 

yaitu  untuk jam belajarnya siang dan sore,  sedangkan 

untuk kelas 1 masih tetap di gedung lama yaitu di SD 3 

Jimbe. Setelah melalui proses pembangunan  hingga 2 

tahun berikutnya, gedung baru di SMP 1 Jenangan 

akhirnya siap dan dapat digunakan untuk seluruh kelas 

pada saat itu hingga tidak lagi yang bergabung dengan 

SD 3 Jimbe.
44

 

2. Letak Geografis SMP Negeri 1  Jenangan 

 SMPNegeri 1 Jenangan adalah sekolah yang 

terletak di pedesaan, berjarak kurang lebih 10 km di 

sebelah timur dari Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, 

tepatnya di Jalan Raya Jenangan – Kesugihan, Desa 

Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. 

SMP Negeri 1 Kecamatan Jenangan merupakan salah 

satu SMP yang ada di kecamatan Jenangan yang 

luasnya 15.000 m2 atau kurang lebih 2,5 ha. 

 Di lingkungan SMPN 1 Jenangan terdapat 

beberapa sekolah dasar antara lain SDN 1 Jenangan, 

SDN 2 Jenangan, SDN Nglayang, SDN Jimbe, SDN 

Plalangan, SDN Semanding, dan SDN Tanjungsari. 

Lulusan SD Negeri se kecamatan Jenangan hampir 
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

nomor 01/D/01-04-19. 
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75% melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kecamatan 

Jenangan, sedang sekitar 25% melanjutkan ke SMP di 

luar kecamatan Jenangan. Lulusan SMPN 1 Kecamatan 

jenangan sebanyak 85 % melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi baik ke SMA, SMK, MA 

negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten 

Ponorogo. Berdasarkan data di atas mutu pendidikan 

SMPNegeri 1 Jenangan sangat dipengaruhi oleh mutu 

pendidikan di sekolah dasar asal siswa.
45

 

3. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Jenangan 

a. Visi Sekolah 

“Terwujudnya insan cerdas, berprestasi, berkarakter 

dan berbudaya lingkungan berdasarkan imtaq” 

b.  Misi Sekolah 

1) Memantapkan sekolah sebagai Sekolah standar 

Nasional. 

2) Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan 

dalam mengembangkan pengetahuan yang 

berupa: logika, etika, estetika dan praktik dalam 

rangka untuk membentuk manusia yang utuh 

dengan Menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas. 

3) Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif 

sehingga mampu memberikan rasa aman kepada 

peserta didik untuk belajar dengan tenang, rajin, 
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian  ini, 

nomor 02/D/01-04-19 
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dan inovatif dengan mengembangkan potensi, 

bakat, dan minat peserta didik 

4) Mendidik, melatih, membimbing dan membina 

peserta didik dalam berkarya serta berkreasi 

sehingga mampu mengembangkan potensi diri 

dan lingkungannya sehingga mampu berprestasi 

sebagai kader bangsa dalam berkompetisi diera 

globalisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebangsaan. 

5) Membimbing dan melatih peserta didik untuk 

berorganisasi agar menjadi kader bangsa yang 

tangguh dan berkualitas. 

6) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan 

skala prioritas untuk menunjang peningkatan nilai 

dalam akhir tahun pelajaran. 

7) Mengembangkan serta mempertahankan budaya 

lokal dan nasional melalui kesenian tradisional 

dan modern dalam rangka menanamkan karakter 

peserta didik yang berlandaskan budaya bangsa. 

8) Menyelenggarakan pembinaan keagamaan melalui 

pembiasaan sholat berjamaah dan kegiatan 

keagamaan lainnya.
46
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran ini, nomor  

03/D/01-04-19 
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4. Tujuan SMP Negeri 1 Jenangan 

a. Pengembangan Kompetensi Lulusan 

1) Meningkatkan rata-rata nilai Ujian Nasional 

2) Meningkatakan rata-rata nilai Ujian Sekolah 

3) Meningkatkan prestasi bidang akademik 

4) Meningkatkan prestasi bidang non akademik 

5) Meningkatkan jumlah lulusan 

6) Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan studi 

b.Pengembangan Standar Isi 

1) Merevisi Kurikulum SMPN 1 Kec. Jenangan 

2) Mengembangkan silabus semua mata pelajaran kls 

VII s.d IX 

3) Mengembangkan RPP semua mata pelajaran kls VII 

s.d IX 

4) Melengkapi bahan ajar, modul, buku dan sebagainya 

5) Pengembangan Panduan Evaluasi Hasil Belajar 

c. Pengembangan Standar Proses  

1) Pemanfaatan perangkat pembelajaran secara intensif 

2) Melengkapi sumber belajar dan bahan ajar 

3) Mengoptimalkan pembelajaran dengan 

strategi/metode CTL, pendekatan belajar tuntas, 

pendekatan pembelajaran individual. 

4) Pengembangan intrumen penilaian hasil belajar 

dengan berbasis computer 

5) Peningkatan pengawasan proses pembelajaran 

6) Sekolah mengadakan MGMP semua mapel di 

sekolah secara efisien. 

d. Pengembangan pendidik dan tenaga pendidik 
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1) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan 

(Kepala sekolah) 

2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (Guru), 

sekolah mencapai standar pendidikan meliputi : 

semua guru berkualifikasi minimal S1, telah 

mengikuti PLPG, dan mengajar sesuai bidang 

ajarnya (Linier) 

3) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan  

e.  Pengembangan Sarana dan Prasarana  

1) Pemenuhan sarana dan prasarana minimal 

2) Pemenuhan sarana dan prasarana lainnya 

3) Pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian 

f.  Pengembangan Standar Pengelolaan  

1) Membuat dan menyusun RKAS Semester I dan 

RKAS Semester II. 

2) Pemenuhan struktur organisasi dan mekanisme kerja 

sekolah 

3) Peningkatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan 

akreditasi sekolah 

4) Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan 

5) Pengembangan perangkat administrasi sekolah  

6) Pengembangan kevalidan data DAPODIK 

g. Pengembangan Standar Pembiayaan  

1) Peningkatan sumber dana pendidikan 

2) Pengembangan pengalokasian dana 

3) Pengembangan penggunaan dana dengan skala 

prioritas 

4) Peningkatan pelaporan penggunaan dana 
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5) Peningkatan dokumen pendukung pelaporan 

penggunaan dana 

h. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 

1) Peningkatan frekuensi ulangan harian  

2) Peningkatan pelaksanaan UTS 

3) Pengembangan materi UAS 

4) Pengembangan materi UKK 

5) Pengembangan inovasi penilaian  

6) Pengembangan instrument ulangan harian 

7) Pengembangan instrument UTS 

8) Pengembangan instrument UAS Pengembangan 

instrument UKK 

9) Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian guru  

10) Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian oleh 

sekolah 

11) Pengembangan perangkat pendokumentasian 

penilai.
47

 

5. Sarana dan Prasarana  

 Sarana dan prasarana merupakan komponen 

penting yang ikut serta menentukan keberhasilan proses 

belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang cukup 

memadai, akan memperlancar proses belajar mengajar 

sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang 

diinginkan.Untuk data ruang belajar, terdapat 19 ruang 

yang digunakan untuk ruang kelas dengan keadaan 3 

ruang dengan kondisi baik, 13 ruang dengan kondisi 
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rusak ringan, dan 3 ruang rusak. Sedangkan data ruang 

belajar lainnya, di SMP Negeri 1 Jenangan memiliki 

ruang perpustakaan, lab. IPA, ruang keterampilan, 

ruang multimedia, ruang kesenian, lab. Bahasa, 

lab.komputer, PTD, ruang serbaguna/aula. 

 Sedangkan sarana prasarana untuk guru 

meliputi ruang kepala sekolah ruang wakil kepala 

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang tamu. 

Selanjutnya ruang penunjang seperti gudang, dapur, 

reproduksi, KM/WC guru berjumlah2, KM/WC siswa 

berjumlah 4, Ruang BK, UKS, ruang PMR/Pramuka, 

ruang OSIS, Masjid, ruang ganti, koperasi sekolah, 

hal/lobi, kantin berjumlah 2, rumah pompamenara air, 

bangsal kendaraan,rumah penjaga, pos jaga. Untuk 

menunjang kegiatan lainnya adapula lapangan olahraga 

yang meliput lapangan basket, lapangan voly serta 

lapangan upacara.
48

 

6. Kondisi tenaga pengajar  SMP Negeri 1 Jenangan 

Kondisi tenaga pengajar atau guru SMP  Negeri 

1 Jenangan mempunyai 1 kepala  sekolah dan 44 tenaga 

pendidik, dengan kualifikasi 1 tenaga pendidik lulusan 

S2/S3, dan 14  tenaga pendidik lak-laki lulusan S1 dann 

23 tenaga pendidik perempuan lulusan S1 dan 6 guru 

bantu.
49
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7. Kondisi Siswa SMP Negeri 1 Jenangan 

 Kondisi siswa yang ada di SMP Negeri 1 

Jenangan berasal dari desa-desa yang ada di kecamatan 

Jenangan, namun adapula beberapa siswa yang berasal 

dari luar kecamatan Jenangan. Siswa di SMP Negeri 1 

kecamatan Jenangan untuk tahun ajaran 2018/2019 total 

berjumlah 542 siswa.
50

Data Siswa 4 (empat tahun 

terakhir): 

8. Stuktur organisasi SMP Negeri 1 Jenangan 

  Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat 

penting keberadaannya karena dengan melihat dan 

membaca organisasi akan mempermudah untuk 

megetahui siapa saja yang bertagungjawab atas lembaga 

tersebut. Secara garis besar struktur organisasi di SMP 

Negeri 1 Jenangan yaitu, kepala sekolah: Sri Iswantini 

S.Pd, wakasek kurikulum: Hartiningtyas SC, S.Pd, 

wakasek kesiswaan: Pujiono, S.Pd, wakasek sarpras: Sri 

Wahyuni, S.Pd, wakasek humas: Heru Sukamto, S.Pd. 

Sedanggkan untuk  tenaga kependidikan atau tenaga 

pendukung terdapat 5 tenaga tata usaha, 1 orang tenaga 

perpustakaan, 3 penjaga sekolah, 4 tukang kebun, 1 

petugas keamanan. Sehngga jumlah total tenaga 

kependidikan ada 14.
51
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Upaya Guru dalam Merevitalisasi Nilai Religius 

Siswa Melalui Progam Penguatan Pendidikan 

Karakter  (PPK)  di SMP Negeri 1 Jenangan 

 

  Melalui upaya penanaman budaya religius, maka 

nilai-nilai religius akan lebih mudah terinternalisasi 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dalam 

pelaksanaan penanaman nilai religus sangat 

diperlukan adanya kerjasama dan bantuan dari 

berbagai pihak yang berada di lembaga sekolah  

tersebut. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka 

tidakakan tercipta budaya religus di lingkungan 

lembaga tersebut, karena sangat  tidak mungkin jika 

dalam proses pelaksanaan program ini tidak 

memerlukan bantuan dari  semua anggota lembaga 

sekolah. 

  Di dalam upaya merevitalisasi nilai religius 

siswa melalui progam Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) diperlukan adanya beberapa usaha yang perlu 

dilakukan oleh guru, seperti yang disampaikan 

olehIbu Khusnul Sayyidah selaku guru mata pelajaran 

pendidikan agama Islam sebagai berikut.  

“Upaya yang telah saya lakukan adalah 

mengenalkan kembali nilai-nilai religius melalui 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI), selama proses pembelajaran tidak 

hanya memberikan materi apa yang akan 
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dipelajari siswa pada saat itu. Namun juga 

dilakukan pembiasaan-pembiasaan seperti sholat 

dhuha terlebih dahulu sebelum memulai 

pembelajaran, setelah itu selama proses 

pembelajaran berlangsung tak lupa saya 

memberikan nasihat-nasihat yang bernilai  

agamis seperti mengingatkan pentingnya sholat 

lima waktu, membiasakan membaca al-Quran di 

rumah, serta mengingatkan siswa untuk selalu 

bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama, 

agar tidak menimbulkan perilaku yang tercela, 

selain itu pembiasaan mengucapkan salam 

kepada siapapun yang ditemui saat itu juga saya 

tekankan kepada siswa-siswa saya.  

Selain melalui pembelajaran PAI, saya juga 

menanamakan nilai-nilai religius kepada siswa 

melalui program Baca Tulis Al-Quran yang 

mana program ini sebelumnya telah saya 

usulkan kepada Kepala Sekolah dan baliau 

menyetujui untuk diadakan progam ini. Program 

ini saya rasa memang harus tetap di kenalkan 

bahkan dijadikan pembiasaan kepada para siswa 

untuk membekali para siswa mencintai al-Quran 

kegiatan ini dilakukan setiap seminggu  sekali  

pada hari Jumat siang. Dimana siswa laki-laki 

diwajibkan untuk sholat Jumat berjamaah di 

masjid sekolah sedangkan siswa perempuan 

diwajibkan mengikuti kegiatan BTQ baik siswa 
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kelas VII, VIII, maupun kelas IX, adapula 

kegiatan kajian islam wanita, serta kegiatan 

muhadoroh, dan belum mengakhiri kegiatan 

diwajibkan untuk sholat dhuhur berjamaah 

terlebih dahulu di masjid sekolah”.
52

 

Upaya yang dilakukan oleh Ibu Khusnul 

Sayyidah, merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna merevitalisasi nilai religius siswa. 

Melalui pembelajaran PAI siswa akan lebih mudah 

mempelajari dan memahami agama. Hasil pemapara 

beliau juga diperkuat dari hasil observasi peneliti saat 

pembelajaran PAI berlangsung, yang di dalamnya 

terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, 

terinternalisasikannya nilai-nilai agama pada siswa. 

Karena proses internalisasi nilai agama melalui 

pembelajaran merupakan kegiatan intrakulikuler yang 

ada di sekolah
53

.  Selain itu hasil obervasi peneliti 

juga diperkuat dengan adanya kegiatan dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti di mana di dalam terlihat 

suasana pembelajaran PAI yang kondusif.
54

 

Lalu waka kesiswaan sekaligus guru mata 

pelajaran Pkn yaitu Bapak Pujiono turut serta dalam 
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merevitalisasi nilai religius siswa, berikut 

pernyataannya.  

“Upaya yang telah saya lakukan adalah 

bekerjasama  dengan guru pendidikan agama 

Islam (PAI) dimana segala konsep program 

kegiatan keagamaan disusun oleh guru 

pendidikan agama Islam sedangkan kesiswaan 

bertindak sebagai pelaksana dari program 

tersebut yang nantinya secara tidak langsung 

akan bertugas mengawasi bagaiman jalannya 

program tersebut”.
55

 

Sebagai guru  yang bertindak  sebagai  kepala 

bidang kesiswaan, yang bertugas mengawasi dan 

mendampingi setiap kegiatan siswa setiap harinya. 

Menurut hasil observasi peneliti terlihat bapak 

Pujiono dan guru lain ikut serta dalam setiap kegiatan 

siswa, seperti saat kegiatan sholat dhuhur 

berjamaah.
56

Selain itu beliau juga ikut serta 

mengawasi jalannya program ekstra PAI yang dalam 

pelaksanaannya siswa harus tetap di awasi dan 

didamping selama kegiatan berlangsung. Karena dasar 

pelaksanaan ekstra PAI terdapat strategi pembinanaan 

yang di dalamnya terdapat kontrol dan evaluasi 
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pelaksanaan program
57

, di mana guru PAI harus 

berjasama dengan kesiswaan sebagai bentuk 

kerjasama dengan guru lain dalam melaksanakan 

program tersebut. 

Selain itu, menurutIbu Hartiningtyas guru mata 

pelajaran matematika sekaligus waka 

kurikulum,upaya yang dilakukan beliau dalam 

merevitalisasi nilai  religius siswa, sebagai berkut. 

“Usaha revitalisasi yang telah saya lakukan 

adalah ikut bekerja sama dengan guru 

pendidikan agama Islam untuk ikut serta dalam 

membuat program kegiatan keagamaan untuk 

para siswa agar dapat terlaksana dengan baik. 

Selain itu saya juga ikut serta memberikan 

beberapa usulan kepada guru-guru lain untuk 

ikut membantu terlaksananya program 

pendidikan karakter ini. 

Program penanaman nilai religus itu antara lain 

adalah kegiatan sholat berjamaah, kegiatan 

jumat pagi, pelatihan baca tulis al-Qur’an 

adapula kegiatan pesantren kilat atau pondok 

ramadhan yang setiap tahunnya diadakan di  

sekolah ini selama 3 hari dan bermukim di sini, 

selain itu kegiatan-kegiatan keagamaan lannya 

seperti pada hari-hari besar islam seperti  isra’ 

mi’raj, maulid nabi, serta kajian fiqih wanita 
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juga ada di sekolah ini dan  semua terlaksana 

dengan baik  sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun sebelumnya”.
58

 

Pernyataan dari ibu Hartinngtyas diperkuat 

dengan hasil observasi peneliti, pada kegiatan Jumat 

pagi.Kegiatan tersebut merupakan program ekstra PAI 

yang kemudian masuk menjadi program kegiatan 

sekolah melalui kurikulum yang kemudian 

dilaksanakan sebagai kegiatan wajib sekolah. Program 

ini dapat dilihat langsung dalam hasil dokumentasi 

peneliti pada lampiran.
59

 

Selanjutnya menurut Ibu Sri Iswantini selaku kepala 

sekolah SMP Negeri 1  Jenangan. 

“Upaya yang saya lakukan dalam menerapkan 

kegiatan penguatan pendidikan karakter dalam 

menanamkan nilai religius siswa, antara lain 

berupa menerapkan ke semua guru bahwa 

setiap melaksanakan kegiatan di dalam kelas 

maupun kegiatan di luar  kelas berupa kegiatan 

pembudayaan nilai-nilai karakter, haruslah 

termuat nilai religius di dalamnya. Semua 

kegiatan ini tak lepas dari pengawasan kepala 

sekolah, semua program masuk ke dalam 

program kurikulum, sedangkan kegatan 
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pembiasaan menjadi tanggung jawab semuua 

warga sekolah. Selain itu di sini tugas saya 

mengawasi berjalannya program penanaman 

nilai religius tersebut.”
60

 

Upaya yang dilakukan oleh Ibu Sri Iswantini 

merupakan upaya monitoring pemangku kebijakan 

atas terlaksananya salah satu program yang ada di 

SMP Negeri 1 Jenangan. Melalui monitoring secara 

langsung, dapat terlihat bagaimana pelaksanaan suatu 

program di lapangan. Kegiatan monitoring kepala 

sekolah ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti 

saat kegiatan sapa pagi berlangsung, di mana guru 

yang melaksanakan tugas pada kegiatan sapa pagi di 

awasi pula oleh kepala sekolah. Beliau juga ikut 

memberikan teladan baik kepada guru dan siswa, 

karena kegiatan sapa pagi ini termasuk ke dalam 

kegiatan pembiasaan yang ada di SMP Negeri 1 

Jenangan.
61

 

Dari pernyataan semua informan di atas, dapat 

diketahui bahwa kedudukan guru sangatlah 

berpengaruh dalam  upaya merevitalisasi nilai religius 

siswa, karena segala bentuk aktifitas siswa di sekolah 

menjadi tanggung jawab guru  selain itu, suatu 

program dapat terlaksana dengan baik dengan adanya 
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kerjasama yang baik pula antar anggota di lembaga, 

sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian 

melalui pendidikan karakter guru dapat 

mengoptimalkan apapun yang ada pada diri peserta 

didik. Hal ini salah satunya dapat menggunakan cara 

revitalisasi yaitu dapat melalui cerminan perilaku 

keseharian guru, cara guru dalam menginternalisasi 

program penguatan pendidikan karakter (PPK) serta 

memberikan teladan bagi siswa melalui program-

program penanaman nilai religius.  

2. Upaya Guru dalam Mengimplementasi Nilai 

Religius Siswa Melalui Progam Penguatan 

Pendidikan Karakter  (PPK) di SMP Negeri 1 

Jenangan 

 

Kedudukan pendidik ataupun guru di dalam 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat 

mempengarui tingkat keberhasilan peserta didik.Selain 

memberikan bentuk keteladanan kepada para siswa dan 

seluruh anggota sekolah lainnya, guru juga perlu 

mengoptimalkan segala bentuk proses implementasi 

program PPK seperti memasukkan program PPK pada 

RPP, pengunaan metode yang baik dan menarik dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran, serta mengoptimalkan  peran dan fungsi 

guru itu sendiri agar tercipta lingkungan belajar yang 
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sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter sesuai 

dengan peraturan Presiden RI. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti melihat 

guru di SMP Negeri 1 kecamatan Jenangan melakukan 

beberapa upaya sebagai usaha untuk 

mengimplementasikan nilai religius siswa melalui 

beberapa kegiatan di sekolah sesuai dengan program 

penguatan pendidikan karakter (PPK) sebagai berikut. 

Dan menurut Ibu  Khusnul Sayyidah selaku  

guru  mata pelajaran pendidikan agama islam, juga 

menjelaskan upaya apa saja yang telah ia lakukan guna 

mengimplementasi nilai  religius siswa melalui 

program PPK. 

“Untuk kegiatan penanaman nilai religius di 

sekolah ini melalui kegiatan pembelajaran pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI). 

Selain melalui pembelajaran mata pelajaran PAI, 

siswa juga mendapat bekal agama melalui 

kegiatan pembiasaan sholat dhuhur yang wajib 

diikuti oleh seluruh siswa beserta para guru dan 

staf sekolah, selain itu untuk kegiatan jumat 

pagi, sekolah mengadakan kultum pagi dengan 

penceramah tak lain dari guru di sekolah ini 

yang diberi tugas secara bergantian. Kegiatan ini 

berisi penanaman nilai agama melaui materi 

yang disampaikan secara langsung oleh 

penceramah, Dimana sebelum melakukan 
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ceramah dilakukan sholat dhuha berjamaah 

dahulu. 

Adapula kegiatan keagamaan tambahan seperti 

pada saat-saat tertentu, misalkan pada hari-hari 

besar Islam. Sekolah beserta para guru 

mengadakan berbagai kegiatan guna 

memperingati Maulid Nabi Muhammad saw, 

Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw, serta 

kegiatan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pada 

kegiatan tersebut para guru berupaya mengajak 

para siswa untuk mempelajari letak pentingnya 

kegiatan tersebut, selain itu untuk memupuk 

jiwa islami pada setiap jiwa siswa”.
62

 

Upaya pembiasaan yang dilakukan oleh Ibu 

Khusnul Sayyidah selaras dengan adanya visi sekolah 

yang menginginan terwujudnya insan cerdas, 

berpestasi, berkarakter dan berbudaya lingkungan 

berdasarkan imtaq.
63

 Melalui pembelajaran PAI 

diharapkan nilai-nilai religius dapat tertanam dengan 

baik, sehingga dapat menjadikan siswa lebih 

mengenal agama serta dengan melalui pembiasaan 

beribadah diharapkan siswa dapat memiliki sifat 

taqwa terhada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 
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dengan pembiasaan seperti itu siswa dapat membetuk 

karakter baik pada dirinya.  

Selain upaya yang dilakukan oleh kepala  

sekolah, upaya lain juga dilaksanakan oleh bapak 

Pujiono selaku guru Pkn dan waka kesiswaan, 

menuturkan bahwa, 

“Upaya  implementasi yang telah saya lakukan 

yaitu ikut serta bersama guru-guru  yang lain 

membiasakan siswa agar taat beribadah melalui 

kegiatan sholat berjamaah, seperti sholat dhuha 

berjamaah, sholat dhuhur,  dan sholat  jumat. 

Selain itu  juga turut mengawasi jalannya 

kegiatan baca tulis al-Qur’an, kegiatan jumat 

pagi. Selain mengawasi jalannya kegiatan, saya 

beserta guru-guru juga ikut langsung dalam 

setiap kegiatan keagamaan. Seperti  halnya pada 

kegiatan pondok ramadhan yang setiap tahun 

diadakan, saya dan semua guru juga ikut serta 

dalam kegiatan bermukim di sekolah selama 3 

hari”.64
 

Sesuai dengan misi sekolah yang berisikan 

tentang penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui 

pembiasaan sholat berjamaah dan kegiatan lainnya
65

, 

upaya yang dilakukan oleh bapak Pujino merupakan 
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bentuk upaya mewujudkan misi sekolah melalui 

kerjasama dengan anggota guru lain agar ikut serta 

bekerjasama agar program ini dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya. 

Sedangkan menurut ibu Hartiningtyas selaku 

guru mata pelajaran matematika serta sebagai waka 

kurikulum mengatakan bahwa, 

“Upaya yang telah saya akan untuk 

mengimplementasi program pendidikan karakter 

terutama pada penanaman nilai religius adalah, 

ikut serta bertanggung jawab kepada program 

penanaman nilai religius sebagaimana program 

tersebut telah dibuat oleh para guru pendidikan 

agama islam (PAI)  yang mana program tersebut 

akan masuk ke dalam program kurikulum 

sekolah.  

“Selain itu, sebagai guru mata pelajaran sekaligus 

waka kurikulum, saya juga selalu menerapan 

nilai-nilai keagamaan kepada siswa melalui 

pembiasaan sholat berjamaah baik iu sholat 

dhuha, sholat dhuhur, sholat jumat serta kegiatan 

keagamaan lainnya. Selain mengawasi mereka 

dalam kegiatan beribadah, saya juga selalu ikut 

serta beribadah bersama mereka dengan harapan 

jika seorang guru telah mencontohkan dengan 
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baik, maka secara tidak sengaja siswa akan 

meniru kebiasaan baik tersebut”.
66

 

Upaya implementasi yang dilakukan oleh ibu 

Hartiningtyas merupakan bentuk tanggung jawab 

terhadap program ekstra PAI, yaitu dengan ikut serta 

dalam kegiatan keagamaan yang sedang berlagsung, di 

sini beliau bertugas sebagai pengawas pelaksana 

kegiatan. Selain itu untuk kegiatan pembiasaan 

beribadah memangg sudah menjadi tanggung jawab 

bersama para guru untuk ikut serta membiasakan 

beribadah kepada para siswa.
67

 

Menurut pernyataan dari Ibu Sri Iswantini, selaku 

kepala sekolah SMP Negeri 1 Jenangan,  

”Kegiatan penanaman nilai religius di sekolah ini 

yang telah terlaksana antara lain, pembiasaan 

sholat berjamaah, baik itu sholat dhuha, sholat 

dhuhur, sholat jumat, kegiatan baca tulis al-

Qur’an, kultum jumat pagi, literasi keagamaan 

sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran 

pai, dan adapula kajian islam wanita. Kegiatan ini 

tak hanya berupa program saja, namun juga 

dilaksanakan sebagaimana mestinya agar menjadi 

budaya yang baik di lingkungan sekolah. Selain 

itu, adapula kegiatan keagamaan pada saat hari-
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hari besar Islam seperti kegiatan isra’ mi’raj, 

kegiatan maulid nabi, dan kegiatan kurban saat 

hari raya idul adha.” 

Dari hasil pernyataan ibuSri Iswantini, dapat 

diketahui bahwa kegiatan keagamaan di SMP Negeri 

1 Jenangan terlaksana sesuai dengan program sekolah. 

Seperti hasil observasi yang diperoleh peneliti pada 

saat kegiatan sholat dhuha, kegiatan sholat Jumat serta 

kegiatan kultum Jumat yang pelaksanaannya telah 

tersusun dalam jadwal kegiatan sekolah.
68

 

Upaya implementasi yang dilakukan oleh 

segenap guru di SMP Negeri 1 Jenangan merupakan 

beberapa upaya yang dianggap efektif dalam   

mengimplentasi program PPK dalam 

menginternalisasi nilai religius pada diri siswa. Oleh 

karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik antar 

guru agar proses internaliasi nilai reigius ini dapat 

sampai kepada siswa.  
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3. Hasil Revitalisasi Nilai Religius Siswa Melalui 

Progam Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK) di 

SMP Negeri 1 Jenangan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, hasilyang didapatkan dari upaya 

guru dalam merevitalisasi nilai religius siswa melalui 

implementasi program PPK dapat terlihat dari  hasil 

penelitian peneliti sebagai berikut. 

Sedangan menurut hasil wawancara deengan Ibu 

Khusnul Sayyidah selaku guru PAI, mengatakan bahwa: 

”Hasil dari upaya guru dalam merevitalisasi nilai 

religius siswa adalah, terlaksananya beberapa 

program sekolah terkait penanaman nilai religius 

melalui beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut 

berupa pembiasaan literasi keagamaan sholat 

dhuha, kegiatan Jumat pagi serta kegiatan ekstra 

PAI. Semua kegiatan ini terlaksana dengan baik 

walaupun masih ditemukan beberapa kendala 

dalam pelaksanaannya. Para siswa juga mulai 

terlihat adanya kesadaran diri melaksanakan 

kegiatan keagamaan ataupun kegiatan ibadah di 

sekolah.”
69

 

Hasil upaya yang dilakukan oleh ibu Khusnul 

Sayyidah merupakan hasil dari pelaksanaan  program 
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ekstra PAI  yang terlaksana dengan baik di, SMP Negeri 

1 Jenangan. Ini  terlihat dari siswa yang selalu 

mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib dari mulai 

kegiatan berlangsung hingga kegiatan tersebut usai. 

Seperti halnya pada kegiatan sholat dhuha yang selalu 

dikiuti oleh seluruh siswa.
70

 

Sedangkan menurut Ibu Hartiningtyas selaku 

guru matematika dan waka kurikulum: 

”Hasil dari revitalisasi nilai religius siswa adalah 

tertanamnya nilai-nilai keagamaan pada diri 

siswa. Ini terlihat dari siswa  yang mulai sadar 

akan pentingnya nilai keagamaan pada dirinya 

dengan ikut serta mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan keagamaan yang ada di sekolah ini. 

Selain itu terlihat beberapa siswa yang mulai 

tertib mengikut kegiatan kegamaan sebelum ada 

perintah dari guru yang bertugas mengawasi 

kegiatan para siswa.”
71

 

Sebagaimana pernyataan ibu Hartiningtyas, 

mulai tertanamnya nilai-nilai religius pada siswa terlihat 

dari hasil observasi peneliti pada saat kegiatan 

pembiasaan beribadah, terlihat siswa mengkuti kegiatan  

beribadah tanpa ada unsur paksaan dari orang lain,  
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sehingga siswa selalu mengikuti setiap kegiatan ibadah 

yang ada di SMP Negeri 1 Jenangan. 
72

 

Selain itu menurut Ibu Sri Iswantini selaku 

kepala sekolah SMP Negeri 1 Jenangan, beliau 

mengatakan bahwa: 

”sekolah kami telah malaksanakan program 

pendidikan karakter terlebih pada kegiatan 

keagamaan. Kegiata keagamaan ini bertujuan 

untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Tuhan. 

Beberapa kegiatan keagamaan telah kami 

laksanakan dan dari beberapa kegiatan tersebut 

seluruh siswa disini telah mengikuti rangkaian 

kegiatan yang telah disusun sebagai prgram 

kegiatan wajib di sekolah ini. Selain itu guru-

guru  di sini juga ikut serta bekerjasama dalam 

menanamkan nilai religius kepada siswa, seperti 

ikut membiasakan siswa mengikuti kegiatan 

sholat duha, sholat dhuhur serta kegiatan Jumat 

pagi. 

Jika dilihat dari pengamatan saya, siswa di SMP 

Negeri 1 Jenangan ini telah memunculkan nilai-

nilai religius pada dirinya. Seperti mengucapkan 

salam saat bertemu guru, mengucapkan salam 

saat memasuki kelas, mengikuti kegiatan literasi 

keagamaan di kelas sebelum memulai 

pembelajaran PAI, serta konsistennya siswa 
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mengikuti  kegiatan keagamaan yang lainnya di 

sekolah.’’
73

 

Seperti halnya pernyataan dari ibu 

Hartiningtyas, menurut ibu Sri Iswantini, melaui 

program pendidikan karakter, penanaman nilai agama 

lebih mudah terintergrasi ke dalam setiap kegiatan 

siswa. Dan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai 

agama dapat terlihat dari terbiasanya siswa 

mengucapkan salam saat bertemu dengan guru maupun 

saat kegiatan sapa pagi
74

, mengucapkan salam saat akan 

memasuki kelas, terlaksananya kegiatan literasi 

keagamaan serta siswa yang mulai terbiasa 

melaksanakan kegiatan ibadah di sekolah. 

Selama proses pelaksanaan implementasi 

program PPK terlebih pada revitalisasi nilai religius 

siswa tak lepas dari adanya beberapa kendala yang 

ditemukan, ini terbukti dari penjelasan oleh beberapa 

guru yang telah melakukan upaya revitalisasi nilai 

religius siswa pada beberapa kegiatan yang ada di 

sekolah.Menurut Ibu Khusnul  Sayyidah selaku guru 

PAI  mengatakan bahwa, 

 “kendala yang saya temukan adalah masih 

banyaknya siswa yang kurang memahami arti 

pentingnya pendidikan agama untuk dirinya.  
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Sehingga siswa terkesan acuh saat menerima 

materi pembelajaran yang mengharuskan 

mereka menerapkannya dalam kegiatan sehari-

hari. seperti halnya pada saat siswa diwajibkan 

untuk melaksanakan sholat lima waktu di rumah, 

ia tidak selalu melaksanakannya dengan baik, 

ketika saya tanya di sekolah selalu ada saja 

siswa yang hanya melakukan satu atau dua kali 

sholat saja dalam satu  hari, selain itu susahnya 

menyuruh siswa uuntuk membiasakan sholat 

dhuha dan sholat dhuhur berjamaah di sekolah. 

Setiap pelaksanaannya selau ada saja siswa yang 

susah untuk disuruh segera ke masjid, jadi 

seakan siswa melaksanakan sholat hanya karena 

takut akan hukuman dari guru. Selain itu 

kurangnya pemahaman siswa terhadap nilai-nila 

agama mengakibatkan siswa kurang baik dalam 

bertingkah  laku dengan sesama siswa maupun 

dengan guru dan staf di sekolah. Mereka jarang 

sekali mengucapkan salam ketika bertemu 

dangan teman maupun dengan guru, selain itu 

ketika memasuki kelas juga sangat jarang 

mengucapkan salam.”
75

 

 

Sedangkan menurut Bapak Pujiono selaku guru 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekaligus 
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waka kesiswaan, beliau juga menemui  beberapa 

hambatan dalam merevitalisasi nilai religius siswa, 

beliau mengatakan bahwa 

“yang menjadi faktor penghambat terbesar 

adalah dari segi siswa itu sendiri, karena masih 

kurangya tingkat kesadaran siwa mengenai 

pentingnya nilai-nilai karakter religius yang 

harus ada pada diri setiap siswa, sehingga guru 

masih terkesan kesulitan mengajak para siswa  

untuk membudayakan kegiatan religius di 

sekolah. Ini terlihat dari contoh pelaksanaan 

sholat berjamaah di mana siswa masih saja ada 

yang kabur saat pelaksanaan sholat 

berjamaah.”
76

 

Menurut Ibu Hartiningtyas selaku guru mata 

pelajaran matematika dan sekaligus waka kurikulum, 

beliau juga mengatakan ada beberapa faktor yang 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini. 

Beliau mengatakan, 

 “yang menjadi faktor penghambat proses 

revitalisasi penanaman nilai religus adalah, 

kurang tersampainya maksud dari program-

program yang telah ada, karena tidak semua 

guru dapat menyampaikan program tersebut 

kepada siswa dengan alasan banyaknya siswa 

yang masih acuh dengan keberadaan program 

                                                           
76

 Lihat transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, nomor. 

10/W/02-04-19 



 
 

96 
 

tersebut”.
77

Beliau juga mennjelaskan bahwa 

“yang menjadi faktor penghambat dari proses 

implementasi program pendidikan karakter pada 

nilai religius adalah kurangnya kesadaran siswa 

akan pentingnya penanaman nilai religius. 

Mereka terkesan masih acuh bahkan jika tidak 

ada sanksi yang kuat mereka akan dengan 

mudahnya melanggar peraturan-peraturan yang 

telah ada. Misalkan tidak melaksanakan sholat 

berjamaah dengan carra membolos di kantin 

untuk para siswa laki-laki dan untuk para siswa 

perempuan ada yang mengaku sedang tidak suci, 

dan sampai saat ini, hal tersebut masih saja 

menjadi penghalang bagi kami dalam 

menerapkan nila-nilai agama pada siswa”.
78

 

 Sedangkan menurut Ibu Sri Iswantini selaku kepala 

sekolah, mengatakan bahwa, 

“kendala pertama dari segi guru itu sendiri, yaitu 

masih ditemui guru yang kurang bekerjasama 

dengan adanya program ini. Jadi masih ada saja 

guru yang acuh akan pentingya membiasakan 

siswa agar memliki sifat dan sikap religius yang 

tinggi, selain itu kendala dari siswa itu sendiiri. 

Yaitu, kurangnya tingkat kesadaran siswa 

tentang pentingnya nilai religius tertanam pada 
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dirinya, dan ini pun tak  lepas dari faktor 

eksternal berupa latar belakang siswa yang 

berbeda-beda yaitu ada yang brasal dari keluarga 

yang faham betul akan pentingnya pendidikan 

agama untuk anaknya dan adapula yang berasal 

dari keluarga yang kurang memahami akan 

pendidikan keagamaan”.
79

 

Kendala-kendala yang ditemui oleh para informan 

dalam merevitalisasi nilai religius siswa diharapkan 

dapat di atasi dengan adanya beberapa program 

yang telah ada seperti melalui kegiatan ekstra PAI, 

melalui kegiatan pembiasaan, serta melalui  sikap 

keteladanan guru.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Upaya Guru dalam Merevitalisasi Nilai 

Religus Siswa Melalui Program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) di SMP Negeri 1 

Jenangan. 

 

Upaya revitalisasi dalam dunia pendidikan 

memang sudah sepantasnya diadakan. Tak hanya dalam 

arti sempit revitalisasi juga digunakan untuk 

mengartikan sebuah usaha dalam meremajakan suatu 

kota, namun dalam bidang pendidikan juga 

membutuhkan adanya penyegaran kembali terhadap 

program-program yang telah ada, sebagai bentuk upaya 

meningkatkan kualitas atau nilai dari pendidikan itu 

sendiri. Dengan adanya upaya revitalisasi dalam bidang 

pendidikan, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja 

guru dalam melaksanakan suatu program terlebih 

program sekolah yang berkaitan dengan penanaman 

pendidikan karakter siswa. Pada dasanya pedidikan 

tanpa adanya nilai karakter di dalamnya maka 

pendidikan itu sendiri akan terasa kosong. Karena tak 

hanya nilai pendidikan saja yang mampu mengantarkan 

siswa pada gerbang kesuksesan, namun siswa haruslah 

berkarakter guna mewujudkan nilai-nilai pedidikan 

yang sebenarnya.  
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Salah satu upaya merevitailisasi pendidikan 

adalah dengan cara pengadaan program baru dalam 

dunia pendidikan, program tersebut adalah program 

penguatan pendidikan karakter. Program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program 

pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan dalam 

rangka merevolusi pendidikan sebagai usaha 

memperbaiki krisis moral pada dunia pendidikan saat 

ini. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan memasukkan program baru dalam proses 

pembelajaran yaitu program Penguatan Pendikan 

Karakter (PPK) yang harus diimplementasikan secara 

langsung oleh setiap satuan lembaga pendidikan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti,upaya yang dilakukan beberapa informan dalam 

upaya revitalisasi nilai religius siswa melalui program 

penguatan pendidikan karakter (PPK) yang 

dikategorikan ke dalam beberapa macam nilai-nilai 

religus, seperti pada aspek nilai keteladanan yang 

terlihat dari hasil wawancara bersama Ibu Khusnul 

Sayyidah, dapat diketahui bahwa para guru di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Jenangan termasuk beliau, telah 

mengetahui adanya program Penguatan Pendidkan 

Karakter, yang mana kegiatan tersebut dapat 

diintregrasikan ke dalam beberapa kegiatan di sekolah. 

Salah satunya dapat melaui kegiatan pembelajaraan.
80
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Seperti yang dilakukan oleh beliau, cara 

pengintregrasian program PPK ini beliau lakukan 

melalui kegiatan pembelajaran PAI, yang diharapkan 

melalui proses pembelajaran dapat menanamkan nilai-

nilai  keagamaan yang di barengi dengan nilai-nilai 

karakter di dalamnya. 

Selain melalui upaya keteladanan, ibu Khusnul 

Sayyidah juga merevitalisasi nilai religius siswa melalui 

nilai-nilai ibadah melalui kegiatan pembiasaan 

beribadah, pengadaan pembiasaan beribadah ini 

termasuk ke dalam kegiatan tambahan yang bersifat 

wajib. Hal ini dikarenakan misi dari SMP Negeri 1 

Jenangan adalah menyeleggarakan pembinaan 

keagamaan melalui pembiasaan sholat berjamaah dan 

kegiatan keagamaan lainnya.
81

Selain itu, beliau juga 

mengatakan bahwa, melalui program baca tulis Al-Quran 

diharapkan dapat membekali para siswa untuk mencintai 

al-Quran. Kegiatan ini dilakukan setiap seminggu  sekali 

pada hari Jumat, selain itu adapula kegiatan muhadoroh, 

dan sholat dhuhur berjamaah di masjid sekolah.”
82

 

Sedangkan upaya revitalisasi nilai religius oleh 

bapak Pujiono selaku guru pendidikan kewarganegaraan 

(PKn) sekaligus waka kesiswaan, beliau juga 

merevitalisasi nilai religius siswa melalui nilai-nilai 

                                                           
81

 Lihat transkip dokumentasi pada lampiran penelitian ini 

nomor03/D/01-04-19 
82

 Lihat transkip dokumentasi pada lampiran penelitian ini 

nomor06/D/25-03-19 



 
 

101 
 

ibadah dan nilai keteladanan, menurut beliau bahwa 

pengadaan program pendidikan karakter adalah suatu 

program yang baik dan di SMP Negeri 1 Jenangan  

program penguatan pendidikan karakter yang paling 

banyak adalah program penanaman karakter melalui 

kegiatan keagamaaan seperti sholat berjamaah, kegiatan 

baca tulis al-Qur’an, kegiatan jumat pagi serta budaya 

5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan dan santun.
83

 Ini 

diperkuat dari hasil observasi peneliti, bahwa kegiatan 

tersebut terlaksana setiap harinya di sekolah seperti 

kegiatan sholat dhuhur berjamaah yang selalu 

dilaksanakan setiap  jam istiahat ke 2 di mana pada saat 

itu telah memasuki waktu sholat dhuhur,
84

 kegiatan 

baca tulis Al-Qur’an yang selalu dilaksanakan setiap 

hari Jumat
85

, budaya 5S dalam kegiatan sapa pagi yang 

setiap harinya dilaksanakan satiap siswa yang akan 

memasuki lingkungan sekolah yang ditandai dengan 

adanya guru yang bertugas di depan gerbang sekolah 

untuk menyambut siswa yang datang.
86

 

Selain upaya penanaman nilai-nilai ibadah dan 

keteladanan, upaya yang dilakukan oleh bapak Pujiono 

merupakan upaya revitalisasi melalui nilai amanah, 
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yaitu sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan guru 

pendidikan agama Islam (PAI), dimana segala konsep 

program kegiatan keagamaan disusun oleh guru 

pendidikan agama Islam sedangkan kesiswaan bertindak 

sebagai pelaksana dari program tersebut yang nantinya 

secara tidak langsung akan bertugas mengawasi 

bagaimana jalannya program tersebut. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Ibu 

Hartiningtyas selaku guru mata pelajaran matematika 

sekaligus sebagai waka kurikulum, yang beliau lakukan 

sebagai upaya revitalisasi nilai religius siswa yaitu 

melalui penanaman nilai-nilai ibadah dan keteladanan. 

Menurut beliau bahwa penerapan program pendidikan 

karakter di sekolah ini memang lebih terfokuskan 

kepada penanaman nilai keagamaan atau nilai religius, 

seperti sholat berjamaah kegiatan kultum pada jumat 

pagi, sholat jumat berjamaah serta pelatihan baca tulis 

al-Qur’an.
87

 

Pernyataan dari ibu Hartningtyas bahwa 

penanaman nilai-nilai karakter di SMP Negeri 1 

Jenangan lebih terfokuskan terhadap nilai agama, ini 

diperkuat dari hasil observasi peneliti pada saat kegiatan 

ekstra PAI yang pelaksanaannya terbilang cukup sering 

yaitu 2 hari dalam 6 hari sekolah yaitu hari Senin dan 
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Jumat
88

, serta kegiatan literasi agama yang selalu 

dilaksanakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

PAI, yang berlangsung 2 kali selama 6 hari 

sekolah.
89

Selain itu upaya yang beliau telah lakukan 

guna merevitalisasi nilai religius siswa adalah ikut 

bekerja sama dengan guru pendidikan agama islam 

untuk ikut serta dalam membuat program kegiatan 

keagamaan untuk para siswa agar dapat terlaksana 

dengan baik.
90

 

Upaya lain juga dilakukan oleh Ibu Sri Iswantini 

selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 kecamatan 

Jenangan dalam merevitalisasi nilai religius siswa yaitu 

dengan upaya penanaman nilai keteladanan, yaitu 

adannyapenerapan kegiatan penguatan pendidikan 

karakter di sekolah berupa kegiatan di dalam kelas 

maupun pembudayaan yang tak lepas dari nilai-nilai 

pendidikan karakter di dalamnya. Semua kegiatan ini 

tak lepas dari pengawasan kepala sekolah, semua 

program masuk ke dalam program kurikulum, 

sedangkan kegiatan pembiasaan menjadi tanggung 

jawab semua warga sekolah.
91
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Berdasaran hasil wawancara dengan ibu Sri 

Iswantini, dapat di ketahui bahwa program penanaman 

nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat nilai-nilai 

agama terintegrasi ke dalam beberapa program sekolah 

seperti pada program intrakulikuler, di mana kegiatan 

tersebut berisi kegiatan pembelajaran PAI, selanjutnya 

ada kegiatan ekstrakulikuler PAI, serta kegiatan 

tambahan seperti kegiatan pembiasaan literasi agama.
92

 

Dari pemaparan informan di atas, dengan adanya 

sambutan baik program PPK ini diharapkan mampu 

membantu lembaga sekolah dalam merevitalisasi 

program sekolah. Salah satu upaya revitalisasi yang 

perlu  dilakukan di lembaga ini adalah, mengingat SMP 

Negeri 1 Kecamatan Jenangan adalah lembaga 

pendidikan menengah pertama yang berciri khas umum, 

maka perlu pula penanaman nilai religius disetiap 

pelaksanaan kegiatan di sekolah tersebut. Karena 

mayoritas siswa dan guru di sekolah tersebut beragama 

Islam. Upaya yang dapat di lakukan untuk menanamkan 

nilai religius salah satunya adalah dengan upaya 

revitalisasi. Upaya revitalisasi ini dapat dimasukkan ke 

dalam program sekolah berupa beberapa kegiatan yang 

dapat dipadu padankan dengan adaya program 

penguatan pendidikan karakter (PPK).  
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B. Analisis Upaya Guru dalam Mengimplementasi Nilai 

Religius Siswa Melalui Implementasi Program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP 

Negeri 1  Jenangan. 

 

  Melalui upaya penanaman budaya religius, maka 

nilai-nilai religius akan lebih mudah terinternalisasi 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dalam 

pelaksanaan penanaman nilai religus sangat diperlukan 

adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang 

berada di lembaga  sekolah  tersebut. Tanpa adanya 

kerjasama yang baik, maka tidak  akan  tercipta  budaya 

religus di lingkungan lembaga tersebut, karena sangat 

tidak mungkin jika dalam proses pelaksanaan program 

ini tidak memerlukan kerjasama dari  semua anggota 

lembaga sekolah. 

Upaya implementasi memang perlu diperhatikan 

secara baik. Antara program yang telah dibuat dengan 

bagaimana pelaksanaan di lapangan, agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan.Dari hasil penelitian 

yang didapat bahwa upaya implementasi yang telah 

dilakukan beberapa guru di SMP Negeri 1 kecamatan 

Jenangan dalam upaya mengimplementasi nilai religius 

siswa melalui implementasi program penguatan 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 

Upaya implementasi yang dilakukan oleh ibu 

Khusnul Sayyidah selaku guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI),yaitu melalui 
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implementasi nilai akhlak dan kedisiplinan melalui 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam (PAI).
93

Selain melalui upaya implementasi 

pada nilai akhlak dan kedisiplinan pada kegiatan 

pembelajaran PAI, upaya implementasi yang dilakukan 

oleh ibu Khusnul Sayyidah yaitu melalui implementasi 

nilai ibadah dan keteladanan, melalui kegiatan beribadah 

seperti kegiatan Jumat pagi berupa kultum Jumat dengan 

penceramah tak lain dari guru di sekolah ini yang diberi 

tugas secara bergantian, kegiatan kultum dilaksanakan 

setelah melakukan sholat dhuha berjamaah.
94

 

Upaya implementasi yang dilakukan oleh Ibu 

Khusnul Sayyidah di luar kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas merupakan upaya yang seharusnya 

dilakukan oleh semua guru yang ada di lingkungan SMP 

Negeri 1 Jenangan. Mengingat membiasakan beribadah 

kepada siswa tidak selalu mudah dalam pelaksanaannya, 

karena jumlah siswa yang lebih banyak dari pada jumlah 

guru yang ada. Sedangkan untuk kegiatan kultum Jumat 

menurut hasil penelitian, peneliti menkategorikan 

kegiatan tersebut ke dalam kegiatan ektra PAI.
95

 

Kegiatan tersebut telah tersusun di dalam sebuah 

program di bawah bimbingan guru PAI. Dalam kegiatan 
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kultum Jumat, terlihat guru yang bertugas mejadi 

penceramah, yang setiap kegiatan kultum ini guru yang 

bertugas menjadi penceramah selalu bergantian.
96

 Ini 

dilakukan agar setiap guru dapat menjadi teladan bagi 

siswa melalui kegiatan kultum Jumat.  

Sedangkan menurut Bapak Pujiono selaku guru 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekaligus 

waka kesiswaan, upaya implementasi yang telah 

dilakukan beliau yaitu melalui implementasi nilai 

amanah, di mana upaya yang beliaulakukan yaitu ikut 

serta bersama guru-guru yang lain membiasakan siswa 

agar taat beribadah melalui kegiatan sholat berjamaah. 

Selain beliau turut mengawasi jalannya kegiatan baca 

tulis al-Qur’an, kegiatan Jumat pagi. Selain mengawasi 

jalannya kegiatan, beliau beserta guru-guru yang lain 

juga turut serta mengikuti langsung dalam setiap 

kegiatan keagamaan. Seperti halnya pada kegiatan 

pondok ramadhan yang setiap tahun diadakan di sekolah 

selama 3 hari.
97

 

Sesuai dengan misi SMP Negeri 1 Jenangan 

yaitu mendidik, melatih, membimbing dan membina 

peserta didik dalam berkarya serta berkreasi sehingga 

mampu mengembankan potensi diri
98

, maka dalam hal 
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beribadah sudah sepantasnya guru dapat membiasakan 

siswa beribadah di lingkungan sekolah. Karena tak hanya 

segai pendidik, tugas guru adalah harus mampu 

membimbing siswa ke arah yang lebih baik lagi. 

Lalu menurut Ibu Hartiningtyas selaku guru 

mata pelajaran matematika sekaligus waka kurikulum, 

upaya yang telahdilakukan untuk mengimplementasi 

program pendidikan karakter terutama pada penanaman 

nilai religius adalah, dengan mengimplementasikan nilai 

amanah dalam bentuktanggung jawab kepada program 

penanaman nilai religius sebagaimana program tersebut 

telah dibuat oleh para guru pendidikan agama islam 

(PAI) yang mana program tersebut akan masuk ke dalam 

program kurikulum sekolah.
99

 Selain melalui 

implementasi nilai amanah, upaya yang dilakukan beliau 

dalam mengimplementasi nilai religious siswa yaitu 

melalui nilai-nilai keteladanan seperti ikut melaksanakan 

program, beliau juga ikut serta membiasakan siswa agar 

lebih giat beribadah. 

Upaya kerjasama yang dilakukan oleh Ibu 

Hartiningtyas dalam pelaksanaan program ekstra PAI ini, 

merupakan bentuk kerjasama dalam hal pengembangan 

standar isi sekolah, yang di dalamnya berisikan tentang 

merevisi kurikulum SMP Negeri1 Jenangan
100

, dengan 
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ikut serta melaksanakan dan mengawasi program ekstra 

PAI, maka dengan mudah dapat mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan program tersebut dan mengetahui secara 

lagsung apa yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan 

program tersebut.  

Tak hanya para guru saja yang berupaya 

mengimplementasi nilai religius siswa melalui program 

PPK namun Ibu Sri Iswantini selaku kepala sekolah juga 

melakukan beberapa upaya guna ikut serta dalam 

mengimplementasi program tersebut melalui nilai-nilai 

ibadah seperti pada beberapa kegiatan penanaman 

pembiasaan sholat berjamaah, baik itu sholat dhuha, 

sholat dhuhur, sholat jumat, kegiatan baca tulis al-

Qur’an, kultum jumat pagi, literasi keagamaan sebelum 

memulai pembelajaran mata pelajaran PAI, dan adapula 

kajian islam wanita. Selain itu, adapula kegiatan 

keagamaan pada saat hari-hari besar Islam seperti 

kegiatan isra’ mi’raj, kegiatan maulid nabi, dan kegiatan 

kurban saat hari raya idul adha.
101

 

Dalam hal ini beliau tidak selalu mengikut 

secara langsung dalam proses kegiatan tersebut, karena 

kedudukan beliau sebagai pemangku kebijakan di SMP 

Negeri 1 Jenangan, sehingga beliau hanya bertugas 

sebagai pengawas dan penanggung jawab dari 

pelaksaaan satu program yang ada. Namun untuk 

beberapa kegiatan seperti sholat dhuhur bejamaah, 
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kegiata kultum Jumat terihat semua guru termasuk beliau 

juga selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut
102

 guna 

membiasakan beribadah tak hanya kepada siswa namun 

kepada selurh warga di sekolah tersebut. Keikutsertaan 

guru dalam beberapa kegiatan keagamaan di sekolah, 

merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan 

kompetensi guru. Karena kompetensi guru tidak hanya 

komptensi pedagogik saja yang berisi kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran, namun ada pula kompetensi 

lain yaitu kompetensi kepribadian, yang di dalamnya 

mencerminkan kepribadian yang baik sebaga seorang 

guru yang dapat menjadi teladan bagi siswa. 

  Sebagai upaya pengimplementasian nilai religius 

siswa melalui program PKK, bahwa dalam 

mengembangkan budaya religius perlu adanya 

perumusan visi yang jelas, serta komunikasi yang 

harmonis diantara segenap keluarga yan ada di lembaga 

tersebut yaitu antara pemangku kebijakan atau kepala 

sekolah tehadap pelaksana kebijakan seperti guru dan 

staf karyawan serta komunikasi yang harmonis dengan 

peserta didik. Dengan adanya komunikasi yang 

harmonis maka akan tercipta suasana religius yag 

kondusif.  Jika kondisi telah kondusif maka akan lebih 

mudah dalam pemberian teladanan dalam beprilaku 

religius, maka jika semua komponen telah terlaksana 
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seagaimana mestinya progam ini dapat mencapai 

tingkat keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. 

C. Hasil Revitalisasi Nilai Religius Siswa Melalui 

Progam Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK) di 

SMP Negeri 1 Jenangan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, hasil dari upaya guru dalam 

merevitalisasi nilai religius siswa melalui implementasi 

program PPK dapat terlihat dari adanya beberapa 

kegiatan keagamaan yang telah terlaksana di SMP 

Negeri 1 Jenangan. Berikut menurut pemaparan para 

informan. 

Berdasarkan hasil upaya revitalisasi dan 

implementasi nilai religius melalui program penguatan 

pendidikan karakter (PPK) yang dilakukan oleh para 

informan, maka didapatkan hasil seperti pemaparan dari 

Ibu Khusnul Sayyidah selaku guru PAI, hasil dari upaya 

guru dalam merevitalisasi nilai religius siswa terlihat 

dari nilai-nilai religius yang tertanamkan seperti pada 

nilai ibadah, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai dan 

nilai keteladanan pada beberapa kegiatan seperti, 

terlaksananya beberapa program kegiatan pembiasaan 

literasi keagamaan, kegiatan sholat dhuha, kegiatan 

Jumat pagi serta kegiatan ekstra PAI. Terlaksananya 

kegiatan-kegiatan tersebut diperkuat dari adanya jadwal 

kegiatan yang terlampir dalam progam ekstra PAI. 

Selain itu terlaksananya kegiatan baca tulis Al-Quran, 
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sholat dhuha serta kegiatan kultum dilaksanakan di hari 

Jumat, sedangkan untuk kegiatan muhadroh 

dilaksanakan setiap hari Senin.
103

 Sedangkan untuk 

kegiatan literasi agama, kegiatan literasi agama selalu 

dilaksanakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

PAI.
104

 

Selain itu menurut Ibu Sri Iswantini selaku 

kepala sekolah, hasil dari upaya guru dalam 

merevitalisasi nilai religius siswa, terlihat pada 

tercerminnya nilai ruhul jihad dan nilai akhlak pada diri 

siswa seperti telah muncul nilai-nilai religius, seperti 

mengucapkan salam saat bertemu guru, mengucapkan 

salam saat memasuki kelas, mengikuti kegiatan literasi 

keagamaan di kelas sebelum memulai pembelajaran 

PAI, serta konsistennya siswa mengikuti kegiatan 

keagamaan yang lainnya di sekolah.
105

 Dari hasil 

pernyataan ibu Sri Iswantini diperkuat dari adanya 

kegiatan sapa pagi, terlihat siswa yang sudah mulai 

terbiasa mengucapkan salam saat bertemu dengan guru, 

sebagai bentuk gambaran dari nilai keteladanan serta 

kedisiplinan
106

 dan terlihat pula siswa yang selalu 
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mengikuti kegiatan ibadah di sekolah dengan tertib.
107

 

Sehingga terlihat suasana budaya religius yang kondusif 

di lingkungan SMP Negeri 1 Jenangan.  

Sedangkan menurut ibu Hartiningtyas selaku 

guru matematika dan waka kurikulum, hasil dari 

revitalisasi nilai religius siswa adalah tertanamnya nilai-

nilai keagamaan pada diri siswa. Ini terlihat dari siswa  

yang mulai sadar akan pentingnya nilai keagamaan pada 

dirinya dengan ikut serta mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan keagamaan yang ada di sekolah sebagai bentuk 

hasil revitalisasi nilai religius siswa pada nilai 

kedisiplinan, yaitu terlihat beberapa siswa yang mulai 

tertib mengikut kegiatan kegamaan.
108

 Pernyataan dari 

ibu Hartiningtyas diperkuat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, bahwa pada kegiatan 

pembiasaan di sekolah yang terus merus dilakkukan 

oleh guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Jenangan 

membuahkan hasil berupa tertanamnya nilai-nilai 

keagamaan pada diri siswa sehingga siswa mulai 

terbiasa dalam melakukan ibadah di sekolah.
109

 

Jika dilihat dari beberapa upaya yang telah 

dilakukan oleh guru di SMP Negeri 1 Jenangan dalam 

merevitalisasi nilai religius siswa, dapat dikatakan 
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bahwa program revitalisasi tersebut telah berjalan 

sebagaimana mestinya. Seperti telaksananya program 

PPK sebagai upaya merevitalisasi nilai religius siswa 

yang dalam pelaksanaannya terlakasana setiap harinya 

selama 6 hari sekolah dan terintegrasi ke dalam 3 

kegiatan sekolah yaitu kegiatan a) intrakulikuler, b) 

kokulikuler, c) estrakulikuler.  

Selama proses pelaksanaan revitalisasi nilai 

religius siswa, tak lepas dari adanya beberapa kendala 

yang ditemukan, ini terbukti dari penjelasan oleh 

beberapa informan. Sepert penjelasan dari ibu Khusnul 

Sayyidah selaku guru PAI, kendala yang ditemukan 

adalah masih banyaknya siswa yang kurang memahami 

arti pentingnya pendidikan agama untuk dirinya. 

Sehingga siswa terkesan acuh saat menerima materi 

pembelajaran yang mengharuskan mereka 

menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.
110

 

Sedangkan menurut Bapak Pujiono selaku guru 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekaligus 

waka kesiswaan, yang menjadi faktor penghambat 

terbesar adalah dari segi siswa itu sendiri, karena masih 

kurangya tingkat kesadaran siwa mengenai pentingnya 

nilai-nilai karakter religius yang harus ada pada diri 

setiap siswa, sehingga guru masih terkesan kesulitan 
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mengajak para siswa  untuk membudayakan kegiatan 

religius di sekolah.
111

 

Menurut Ibu Hartiningtyas selaku guru mata 

pelajaran matematika dan sekaligus waka kurikulum, 

beliau juga mengatakan ada beberapa faktor yang 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini 

adalah, kurang tersampainya maksud dari program-

program yang telah ada, karena tidak semua guru dapat 

menyampaikan program tersebut kepada siswa dengan 

alasan banyaknya siswa yang masih acuh dengan 

keberadaan program tersebut. Ini disebabkan kurangnya 

kesadaran siswa akan pentingnya penanaman nilai 

religius.
112

 

Sedangkan menurut Ibu Sri Iswantini selaku 

kepala sekolah, kendala pertama dari segi guru itu 

sendiri, yaitu masih ditemui guru yang kurang 

bekerjasama dengan adanya program ini, selain itu 

kendala dari siswa itu sendiri. Yaitu, kurangnya tingkat 

kesadaran siswa tentang pentingnya nilai religius 

tertanam pada dirinya, dan ini pun tak  lepas dari faktor 

eksternal berupa latar belakang siswa yang berbeda-

beda yaitu ada yang brasal dari keluarga yang faham 

betul akan pentingnya pendidikan agama untuk anaknya 
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dan adapula yang berasal dari keluarga yang kurang 

memahami akan pendidikan keagamaan.
113

 

Dari pemaparan beberapa informan diatas, dapat 

diketahui bahwa tidak selalu program yang baik dapat 

terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu adanya tingkat 

kesadaran pada diri masing-masing serta kerjasama 

yang baik atara satu sama lain. Beberapa faktor yang 

menjadi faktor penghambat dalam merevitalisasi nilai 

religius siswa melalui implementasi program PPK 

terletak pada kesadaran siswa yang kurang dalam 

memahami pentingnya nilai religius siswa, sehingga 

sedikit sulit untuk guru dalam menginternalisasi nilai 

religius pada diri siswa.    

  Melihat dari hambatan-hambatan yang ditemui 

oleh beberapa guru , maka guru  di SMP Negeri 1 

Jenangan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam merevitalisasi nilai religius siswa 

melalui  implementasi program PPK dengan berbagai 

cara yaitu sebagai berikut: 

  Menurut Ibu Khusnul Sayyidah selaku guru mata 

pelajaran pai, upaya yang beliau lakukan untuk 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam merevitalsasi 

nilai religius siswa dengan cara, tetap mendampingi 

siswa selama kegiatan keagamaan berlangsung agar 

siswa tetap patuh dalam melaksanakan kegiatan-
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kegiatan yang ada di sekolah.
114

Upaya yang dilakukan 

oleh Ibu khusnul Sayyidah dalam mengatasi hambatan 

dalam merevitalisasi nilai religius siswa terlihat dari ke 

ikut sertaan beliau dalam kegiatan beribadah serta tetap 

memberikan nasihat-nasihat baik tentang nilai-nilai 

agama melalui kegiatan pembelajaran PAI.
115

 

  Sedangkan menurut Bapak Pujiono selaku guru 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan 

sekaligus waka kesiswaan, upaya yang beliau lakukan 

yaitu bekerjasama dengan guru lain untuk ikut serta 

mendampingi siswa saat pelaksanaan sholat 

berjamaah.
116

 Bentuk kerjasama yang beliau lakukan 

merupakan upaya yang agar pelaksanaan kegiatan 

ibadah dapat berjalan kondusif dan tertib. 

   Salin itu, menurut Ibu Hartiningntyas selaku 

guru mata pelajaran matematika sekaligus waka 

kurikulum, beliau berupaya untuk meminimalisasi 

terjadinya permasalaan yang akan menjadi penghambat 

pelaksaan program keagamaan seperti mengawasi siswa 

yang akan sholat berjamaah, serta menyediakan absensi 

sholat, selain itu kami juga membiasakan siswa agar  

mengucapkan salam saat berjumpa dengan guru.
117
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Kegiatan pembiasaan-pembasaan seperti inilah yang 

selalu terlihat selama peneliti melakukan penelitian 

yaitu selain mengawasi kegiatan yang sedang 

berlangsung, guru juga ikut serta dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut.  

   Menurut Ibu Sri Iswantini selaku kepala sekolah,  

cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah, ikut 

bekerjasama dengan para guru lain untuk mensukseskan 

program penanaman nilai religius yang ada di sekolah 

ini, serta terus mengawasi berjalannya pelaksanaan 

program ini yang pada setiap akhir bulan akan diadakan 

evaluasi guna melihat kekurangan apa saja yang telah 

terjadi selama pelakasanaan program. Selain itu selalu 

berusaha mengedepankan penanaman nilai-nilai religius 

sebagai nilai plus yang ada di sekolah ini, walaupun 

latar belakang lembaga kami berciri khas sekolah 

menengah umum bukan sekola menengah berbasis 

madrasah.
118

Upaya yang dilakukan oleh ibu Sri 

Iswantini selaku kepala sekolah adalah bentuk upaya 

dalam mewujudkan visi dan misi sekolah sebagai 

bentuk tanggung jawab beliau sebagai penanggung 

jawab seluruh kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 

Jenangan. 

 Sesuai dengan tujuan pengadaan kegiatan 

pembiasaan beribadah terlebih pada kegiatan ekstra 

PAI, tgas guru maupun kepala sekolah adalah sebagai 
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motivator, fasilitator, dinamisator serta sebagi konselor 

bagi siswa.
119

Dari pemaparan para informan di atas, 

bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi nilai religius 

siswa melalui implementasi program PPK telah berlajan 

di SMP Negeri 1 keacamatan Jenangan, beberapa guru 

juga telah melakukan upaya dalam mengatasi berbagai 

hambatan yang terjadi, untuk itu diperlukan adanya 

kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah SMP 

Negeri 1 Jenangan, guna mengatasi permasalahan yang 

terjadi. Sehingga dapat mengatasi permasalahanyang 

ada dan diharapkan permasalahan tersebut dapat 

diminimalisasi dengan berbagai upaya tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya guru 

dalam merevitalisasi nilai religius siswa melalui 

implementasi progam penguatan pendidikan karakter 

(PPK) di SMP Negeri 1 Jenangan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Upaya guru dalam merevitalisasi nilai religius siswa 

melalui progam penguatan pendidikan karakter 

(PPK) di SMP Negeri 1 Jenangan, adalah dengan 

adanya program ekstra PAI. 

2. Upaya guru dalam mengimplementasi nilai religius 

siswa melalui progam penguatan pendidikan karakter 

(PPK)di SMP Negeri 1 Jenangan, yaitu berupa 

adanya kegiatan sholat dhuha berjamaah, sholat 

dhuhur berjamaah, sholat Jumat, kegiatan BTQ, 

kegiatan pada hari besar Islam, kegiatan literasi 

agama, kegiatan kultum Jumat pagi, dan kegiatan 

sapa pagi. 

3. Hasil revitalisasi nilai religius siswa melalui progam 

penguatan pendidikan karakter  (PPK) di SMP 

Negeri 1 Jenangan yaitu terintegrasinya program 

penguatan pendidikan karakter ke dalam 3 kegiatan 

yaitu kegiatan intrakulikuler, kegiatan 

ekstrakulikuler, kegiatan kokulikuler serta 

terinternalisasi nilai-nilai religius pada diri siswa. 
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Terlaksananya kegiatan ini, juga tidak lepas dari  

beberapa hambatan seperti, masih ditemui siswa yang 

kurang memahami arti pentingnya penanaman nilai 

religius pada dirinya sehingga masih ditemui siswa 

yang terlihat acuh akan peraturan ataupun program 

yang ada di sekolah terkait kegiatan keagamaan, 

sehingga masih ada siswayang melanggar peraturan. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian danmenemukan 

kesimpulan terkait dengan upaya guru dalam 

merevitalisasi nilai religius siswa melalui implementasi 

progam penguatan pendidikan karakter (PPK) di SMP 

Negeri 1 kecamatan Jenangan. Maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat digunakan 

sebagai perbaikan selanjutnya.  

1. Saran UntukLembaga 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh guru dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan lembaga 

sekolah guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

peserta didik dari segi nilai religius. 

2. Saran Bagi Guru 

Perlu adanya kejasama yang terus terjalin di 

lingkungan sekolah, agar program ini dapat berjalan 

dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan lembaga. 

3. Saran Bagi Siswa 
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Hendakya siswa dapat mulai berlatih sejak dini akan 

pentingya kasadaran diri menanamkan nilai religius 

pada diri sendiri. 

4. Saran Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan kajian sebagai landasan berfikir 

untuk melakukanpenelitian yang akan datang. 
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