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Pemerintah telah malakukan berbagai hal untuk
meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada semua jenjang,
Namun berbagai indikator dalam pendidikan belum menunjukkan
peningkatan secara merata. Hal ini bisa dilihat dari posisi
rangking Indonesia yang berada di posisi 5 dibandingkan negara
lain di wiliayah ASEAN yang dilansir Deutsche Welle dilihat dari
kualitas pendidikan yang ada. Terdapat strategi utama yang dapat
dilakukan dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu
sekolah, yaitu pada dimensi kultural (budaya). Tujuan dari
dikembangkannya budaya sekolah salah satunya adalah dalam
meningkatkan aspek religiusitas yang dimiliki oleh peserta didik.
Pengembangan budaya sekolah ini juga diterapkan oleh MA
Miftahussalam Kambeng Slahung. Di lembaga tersebut, memiliki
budaya sekolah yang dicanangkan secara penuh bahkan
menjadikan grand design unggulan yang  terhubung dengan aspek
religiusitas yang ada. Kegiatan-kegiatan banyak diadakan secara
rutin setiap hari dan diikuti oleh seluruh peserta didik seperti,
pembiasaan membaca Al-Qur’an, Sholat Dhuha dan Dzikir Ratib
Al-Haddad, Sholat Dzuhur berjama’ah dan pembelajaran kitab
kuning. Problem yang muncul dan hendak diteliti adalah dalam
kedisiplinan yang bisa dilihat dari ketertiban peserta didik
mengikuti kegiatan yang sudah diadakan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan
budaya sekolah, (2) kontribusi budaya sekolah dalam peningkatan



religiusitas, dan (3) mengetahui faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan
religiusitas peserta didik MA Miftahussalam Kambeng Slahung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian evaluatif. Kehadiran peneliti merupakan instrumen
kunci. Sumber datanya kata-kata dan tindakan menggunakan
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data
diperoleh dari reduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan
sesuai dengan tujuan penelitian ini menurut teori Miles dan
Huberman.

Hasil penelitian adalah (1) pelaksanaan budaya sekolah
yang terdapat di MA Miftahussalam Kambeng Slahung yang
dilakukan secara rutin setiap hari dalam membangun pembiasaan
kepada peserta didik yang hasilnya, menemukan bahwa
kedisiplinan dan ketertiban peserta didik perlu lebih ditingkatkan
kembali, (2) kontribusi budaya sekolah dalam peningkatan
religiusitas peserta didik mecakup seluruh dimensi religiusitas,
yaitu diambil dari dimensi keyakinan, praktik agama, dan juga
pengetahuan agama, (3) faktor pendukung yang terdiri dari
fasilitas seperti masjid yang luas serta beberapa fasilitas yang
memadai, dukungan penuh dari pihak sekolah dan wali murid,
serta faktor penghambat yang ditemukan seperti buku rotib yang
sebagian rusak, sering kehabisan air, serta perilaku peserta didik
yang kadang susah untuk diatur.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan setiap proses di mana 

seseorang memperoleh pengetahuan. Mengembangkan 

kemampuan/keterampilan (skill developments) sikap atau 

mengubah sikap (attitute change). Pendidikan adalah 

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam 

pendidikan formal dan non formal, dan informal di 

sekolah, dan di luar sekolah yang seumur hidup bertujuan 

salam optimalisasi pertimbangan kemampuan-

kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat 

memainkan peranan hidup secara tepat.1 

Didalam proses pendidikan, didalamnya terdapat 

berbagai komponen masyarakat sekolah, yang salah 

satunya adalah peserta didik yang merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam suatu lembaga sekolah. 

Sehingga harus ada pengarahan tepat dari pihak sekolah 

yang memiliki wewenang penuh dalam penentuan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. 

Pendidikan secara umum bertujuan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang utuh dan 

handal. Tetapi seringkali sistematika pendidikan yang 

telah dibuat dan direncanakan tidak sesuai dengan 

                                                             
1 Redja Mudiyaharjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah studi 

awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),11. 

1 
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keadaan di lapangan sehingga untuk mencapai tujuan 

pendidikan hasilnya kurang dimaksimalkan. Hanya 

manusia berdaya yang mampu mengatasi problema 

dalam hidup ini. Oleh karena itu diperlukan manusia-

manusia yang tangguh, handal, cerdas, berwatak dan 

kompetitif. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yakni sifat bawaan, lingkungan, dan latihan. Peran 

pendidikan tentunya pada faktor lingkungan dan latihan, 

yakni mampu menciptakan suasana yang terkondisikan 

dan memberikan latihan-latihan yang diperlukan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu pembelajaran yang kreatif 

untuk menghasilkan manusia yang kreatif dan 

pendidikan manusia seutuhnya (whole-person education) 

untuk menghasilkan manusia yang memiliki 

keterampilan (life skill) dan berkarakter.: 2 

Empat pilar pendidikan yang ditetapkan oleh 

UNESCO yaitu belajar mengetahui (learning to know), 

belajar menjadi diri sendiri (learning to be), belajar 

melakukan (learning to do) dan belajar untuk hidup 

bersama.3 Disini ditekankan pada pilar yaitu untuk hidup 

bersama, menekankan pembentukan karakter bangsa dan 

pilar belajar menjadi diri sendiri menekankan 

pembentukan karakter bagi diri sendiri yang khas. 

Adanya pilar tersebut memiliki makna tersirat mengenai 

karakter dalam proses pembentukan kepribadian dengan 

                                                             
2 Daryanto dan Suryani Darmatun, Implementasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: Gava Media, 2013),1. 
3Ibid,6. 



3 

 

 

cara penanaman. Penanaman yang dimaksudkan adalah 

penanaman yang dilakukan oleh seluruh yang 

bersangkutan dalam proses pengembangan pendidikan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pada semua jenjang 

pendidikan, namun berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan secara merata. Oleh 

karena itu, diperlukan langkah dan tindakan nyata yang 

harus ditingkatkan oleh pihak sekolah dan masyarakat 

disekitarnya. Terdapat dua jenis strategi utama yang 

dapat dilakukan dalam meningkatkan dan 

mengembangkan mutu sekolah, yaitu strategi yang 

berfokus pada dimensi struktural dan kultural (budaya). 
4Aspek yang bisa dikembangkan dalam strategi yang 

difokuskan dalam kultural adalah melalui pembentukan 

budaya sekolah. 

Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari hari, dan 

simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, 

pendidik/guru, petugas tenaga kependidikan/administrasi, 

peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya 

sekolah mempunyai ciri khas karakter atau watak dan 

citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Selain itu, 

mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu 

menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap dalam 

memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan 

                                                             
4 Debdiknas, Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 

Jakarta:Depdiknas. 
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pengembangan sumber daya manusia yang berperan 

dalam perkembangan IPTEK dan berlandasan IMTAK. 5 

Budaya sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu :1) budaya yang dapat diamati, berupa konseptual, 

yakni struktural organisasi, kurikulum behavior 

(perilaku): yaitu kegiatan belajar mengajar, upacara, 

prosedur, peraturan dan tata tertib: serta budaya yang 

dapat diamati berupa material. yaitu fasilitas dan 

perlengkapan: 2) budaya yang tidak dapat diamati berupa 

yaitu visi, misi serta nilai-nilai; yaitu kualitas, efektivitas, 

keadilan, pemberdayaan dan kedisiplinan. 

Dalam kajiannya, budaya sekolah dapat difokuskan 

pada hal-hal yang tidak diamati, khususnya nilai-nilai 

sebagai inti budaya. Lebih dari itu nilai merupakan 

landasan bagi pemahaman, sikap dan motivasi serta 

acuan seseorang atau kelompok dalam memilih suatu 

tujuan atau tindakan. Aspek nilai ini kemudian 

dimanifestasikan dalam bentuk budaya yang nyata, dan 

dapat dimuati baik fisik maupun perilaku. Dengan 

demikian, keadaan fisik dan perilaku warga sekolah di 

dasari oleh asumsi, nilai-nilai dan keyakinan.6 

Agama sebagai sumber nilai-nilai dan keyakinan 

merupakan pegangan hidup bagi seluruh umat manusia 

yang mana di tuntut untuk memahami baik dirinya 

sendiri maupun lingkungan. Manusia di ciptakan Allah di 

                                                             
5 Hery Noer Aly dan Munzier  S, Watak Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), 143. 
6 Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam 

Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 55. 
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muka bumi ini sebagai Khalifah atau pemimpin serta 

tetap dan selalu beribadah, menyembah, dan berusaha 

untuk menaati segala yang diperintahkan dan berusaha 

untuk meninggalkan sesuatu yang di larang. Selain itu 

sifat asli manusia adalah “Homoreligius” makhluk 

religius yang memiliki fitrah untuk memaham, mengerti 

dan menerima nilai - nilai kebenaran yang bersumber 

dari agama. sekaligus menjadikan kebenaran agama 

sebagai rujukan dari sikap dan perilakunya.7 

Setiap guru hendaknya menyadari, bahwa 

pendidikan agama bukankah sekedar mengajarkan 

pengetahuan agama dan melatih keterampilan siswa jauh 

lebih luas dari itu dikemukakan oleh Nuryanis; 

”Menyadarkan manusia terhadap hubungannya dengan 

maha penciptanya yaitu Allah SWT  dan mendorong dan 

membimbing untuk beribadah kepada Allah serta 

menyadarkan bahwa tugas utamanya adalah menyembah 

dan mengabdi kepada Allah SWT”. 8 

Hasil dari pendidikan agama memiliki pilar-pilar 

penting yang wajib dimiliki oleh setiap insan. Di dunia 

pendidikan, salah satu pilar penting yang yang wajib 

dimiliki oleh peserta didik adalah pendidikan karakter 

yang disetiap lembaga madrasah atau sekolah memiliki 

program penerapan dalampendidikan tersebut. 

                                                             
7 Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama.(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 62. 
8 Nur Yanis, Panduan pendidikan  Agama Islam Pada 

Masyarakat (Jakarta: 2003), 9. 
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Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan 

menjadi cerdas, tidak hanya otaknya namun juga cerdas 

dalam mengatur emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal 

terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong 

masa depan. Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan 

dapat berhasil dalam menghadapi segala macam 

tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademis.  

Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan 

nasional yang terdapat pada UUSPN No.20 tahun 2003 

Bab 2 pasal 3: Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.9 Ada 18 nilai-nilai pendidikan 

karakter yang berlandaskan bangsa dan budaya seperti 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Salah satu nilai yang perlu kita pahami adalah dari nilai 

religiusitas. 

                                                             
9 Dharma Kusuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan 

Praktik di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6. 
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Nilai Religiusitas adalah satu hal yang penting yang 

harus dimiliki. Religiusitas perlu dibentuk dan 

ditingkatkan dengan baik untuk tercapainya tujuan 

menciptakan generasi yang cerdas dan bertaqwa. 

Religiusitas tidak hanya berpengaruh pada sikap taat 

pada agamanya tetapi juga memperbaiki karakter dan 

moral peserta didik. Mengingat perlu adanya pembiasaan 

agar nilai religius tersebut dapat diingat dan diterapkan 

oleh peserta didik maka hal tersebut dapat diajarkan 

melalui budaya sekolah dimana siswa sangat terlibat di 

dalamnya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa 

melakukan peraturan yang sudah menjadi pembiasaan 

selama beraktifitas di sekolah. Untuk melaksanakan 

budaya sekolah memang perlu dipertimbangkan pula 

SDM yang memenuhi dan sesuai agar dapat dilaksanakan 

dengan disiplin dan optimal.  

Upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang 

religius tidak semata-mata menjadi tugas mata pelajaran 

berbasis agama saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung 

jawab bersama, terutama kepala sekolah bagaimana 

dapat membangun kultur sekolah yang kondusif melalui 

penciptaan budaya religius di sekolah. Salah satu upaya 

yang dapat dijadikan alternatif pendukung akan 

keberhasilan pendidikan agama dalam berbagai bentuk 

kegiatan, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler yang 

satu sama lain saling terintegrasi sehingga mendorong 

terwujudnya budaya sekolah yang religius.10 Hal ini tak 

                                                             
10 Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang: UIN 

MALIKI Press, 2010), 6. 
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lain dan tak bukan merupakan tujuan diadakannya 

budaya sekolah, yaitu untuk meningkatkan Religiusitas 

para peserta didik. 

Salah satu lembaga pendidikan yang sepertinya sadar 

akan pentingnya pengadaan budaya sekolah untuk 

diterapkan secara maksimal di lembaga pendidikan guna 

meningkatkan religiusitas peserta didik adalah MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. Sebagai lembaga 

sekolah yang bebasis dalam pendidikan agama, salah satu 

yang ingin ditingkatkan adalah nilai religius/religiusitas 

peserta didik. Di lembaga tersebut, memiliki budaya 

sekolah yang dicanangkan secara penuh bahkan 

menjadikan grand design unggulan. Kegiatan-kegiatan 

banyak diadakan secara rutin setiap hari dan diikuti oleh 

seluruh perta didik seperti, pembiasaan membaca Al-

Qur’an, Sholat Dhuha dan Dzikir Ratib Al-Haddad, 

Sholat Dzuhur berjama’ah dan membelajaran kitab 

kuning. 

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti 

terhadap peserta didik yang ada di MA Miftahussalam 

ini, disana memiliki permasalahan yang hampir sama 

dengan lembaga sekolah lain yaitu kurangnya kesadaran 

dalam melaksanakan peribadatan yang perintahkan oleh 

agama baik di sekolah maupun diluar sekolah. Hal ini 

bisa dilihat dari pelaksanaan sholat dhuha, pembacaan 

Ratib Al-Haddad dan sholat dhuhur yang diadakan di 

MA Miftahussalam, ada beberapa peserta didik yang 

tidak mengikuti secara berjama’ah dan lebih memilih 

ketempat lain hanya sekedar tidak ingin mengikuti. Ada 
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pula yang disaat dzikir setelah sholat dan saat pembacaan 

rotib Al-Haddad tidak fokus berdzikir yang dipimpin 

oleh imam tetapi malah asik sendiri dengan teman 

lainnnya. 

Alasan peneliti memilih MA Miftahsussalam sebagai 

tempat penelitian adalah dilembaga tersebut memiliki 

budaya sekolah yang bisa dibilang sangat kompleks. Bisa 

dikatakan seperti itu karena budaya sekolah yang ada 

mencakup seluruh aspek keagamaan yang dibutuhkan 

peserta didik. Mulai dari pembacaan Al-Qur’an setiap 

pagi, sholat dhuha dan pembacaan ratib Al-Haddad, 

sholat dhuhur berjama’ah, kajian kitab kuning, dan juga 

pembiasaan budaya 5s yang dicanangkan. Hal unik yang 

terdapat di lembaga tersebut adalah untuk lingkungan 

sekitar kecamatan slahung,  Yayasan Miftahussalam 

yang berdiri didalamnya bersama Mts, MA dan Pondok 

Pesantren Miftahussalam banyak telah melahirkan 

berbagai lulusan yang terbukti kompeten dan menjadi 

tolak ukur keagamaan di sekitar kecamatan slahung. 

Terlebih lagi Yayasan Miftahussalam memiliki tokoh 

sentral keagamaan yang disegani untuk daerah 

kecamatan slahung, beliau adalah KH Ahmad Daerobi 

selaku Pengasuh Yayasan Miftahussalam yang juga 

ketua MUI Kecamatan Slahung. 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka fokus 

penelitian ini ialah pengamatan terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung yang memfokuskan pada budaya 

sekolah yang diterapkan oleh pihak lembaga MA 
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Miftahusalam slahung dalam upaya yaitu peningkatan 

religiusitas para peserta didik. Dari fokus tersebut, maka 

penelitian ini berjudul “BUDAYA SEKOLAH DALAM 

PENINGKATAN RELIGIUSITAS PESERTA DIDIK 

MA MIFTAHUSSALAM KAMBENG SLAHUNG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari fokus permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut:    

1. Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah yang ada di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung? 

2. Bagaimana kontribusi budaya sekolah dalam 

peningkatan religiusitas peserta didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung?  

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan 

masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah. 

1. Mengetahui pelaksanaan budaya sekolah di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

2. Mengetahui kontribusi budaya sekolah dalam 

peningkatan religiusitas peserta didik  MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 
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3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi ilmiah terhadap perkembangan 

pendidikan di berbagai lembaga pendidikan 

khususnya dalam peningkat ketenangan jiwa para 

peserta didik yang ada didalam suatu lembaga 

pendidikan yang ada. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

       Dapat menambah wawasan dan pengalaman 

dalam hal penelitian, serta dalam rangka 

memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) pada 

jurusan Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

       Sebagai bahan informasi untuk manambah 

wawasan mengenai Budaya Sekolah yang sudah 

diadakan rutin oleh lembaga pendidikan tersebut 

dalam upaya peningkatan Religiusitas peserta 

didik MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 
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c. Bagi IAIN Ponorogo 

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan di IAIN Ponorogo. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

       Dari uraian di atas, peneliti akan memaparkan 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

       Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini akan 

dijelaskan uraian dari: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

       Bab kedua berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini membahas 

tentang penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya 

dan juga pembahasan tentang teori budaya sekolah, baik 

pengertian, landasan diterapkan, pembentukan budaya 

sekolah dan membahas juga teori tentang Religiusitas. 

Bab tiga, merupakan metode penelitian, bab ini 

berfungsi mendeskripsikan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik  analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian. 
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Bab empat, merupakan temuan penelitian, 

berfungsi mendeskripsikan gambaran umum maupun 

khusus dari objek penelitian. 

Bab lima, merupakan pembahasan, berfungsi 

menjelaskan analisis dari penelitian budaya sekolah 

dalam peningkatan religisitas peserta didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Bab enam, berisi penutup, yang meliputi 

kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu dalam penelitian 

ini dipaparkan dengan maksud untuk memberikan 

gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan 

upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan 

para peneliti untuk mendekati permasalahan yang sama 

atau relatif sama. Dengan demikian pengembangan yang 

dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat. 

Di sisi lain, dengan kajian pustaka ini diharapkan 

dapat menemukan perbedaan-perbedaan, terutama 

kelebihannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, 

sehingga dengan begitu akan menghasilkan penelitian 

yang orisinil dengan prinsip menemukan pemecahan 

atas persoalan baru atau menyempurnakan penelitian 

yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti 

menghadirkan beberapa karya ilmiah yang sudah pernah 

dihasilkan, yaitu tentang budaya sekolah dan juga 

religiusitas, dengan tujuan sebagai pembanding dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Karya-karya ilmiah 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi Isnaeni Yulianti dengan judul penelitian 

“Upaya Madrasah dalam meningkatkan Religiusitas 

Siswa di MIN Ngestiharjo Wates Kulon Progo”. Fokus 

penelitian ini adalah mengetahui tingkat religiusitas 

siswa, upaya madrasah dalam meningkatkan religiusitas 

14 
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siswa, dan juga faktor pendukung dan penghambat. 

Objek penelitian yang diteliti adalah siswa di MIN  

Ngestiharjo Wates Kulon Progo. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah dari 

fokus penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan 

pada budaya sekolah sedangkan penelitian sebelumnya 

lebih ke seluruh kegiatan sekolah.  

Skripsi Dimas Firdaus Al-Aulia dengan judul 

penelitian “Penanaman Nilai-Nilai Religius Pada Peserta 

Didik Melalui Kegiatan Keagamaan di SMAN Kauman 

Tulungagung”. Fokus penelitian ini adalah penanaman 

nilai-nilai religius pada peserta didik melalui kegiatan 

Sholawatan, Tilawatil Qur’an, Tausyiah, dan kajian 

kitab. Objek penelitian yang diteliti adalah peserta didik 

SMAN Kauman Tulungagung. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah dari 

fokus penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan 

pada peningkatan Religiusitas peserta didik sedangkan 

penelitian terdahulu memfokuskan pada penanaman 

nilai-nilai religius terhadap peserta didk. 

Skripsi Puji Novita Sari dengan judul penelitian 

“Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya 

Sekolah yang Religius di SD Aisiyah Unggulan 

Gemolong Tahun 2017”. Fokus penelitian ini adalah 

meneliti tentang bentuk kegiatan, metode dan jenis 

karakter yang dikembangkan melalui  budaya sekolah 

yang religius di SD Aisiyah Unggulan Gemolong tahun 

2017. Objek yang diteliti adalah siswa SD Aisiyah 

Unggulan Gemolong tahun 2017. Perbedaan penelitian 
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ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah dari 

fokus penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan 

pada peningkatan religiusitas peserta didik sedangkan 

penelitian terdahulu memfokuskan pada pengembangan 

karakter terhadap peserta didik. 

Skripsi Miftahul Ansyori dengan judul penelitian 

“Pembentukan Perilaku Keagamaan Melalui Budaya 

Sekolah”. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui 

budaya sekolah, perilaku keagamaan yang dibentuk 

melalui budaya sekolah,  faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan perilaku keagamaan melalui 

budaya sekolah di SD plus Nurul Hikmah dan MI 

Sirodjut Tholibin. Objek yang diteliti adalah siswa SD 

plus Nurul Hikmah dan MI Sirodjut Tholibin. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan 

adalah dari fokus penelitian yang dilakukan. Peneliti 

memfokuskan pada peningkatan religiusitas sedangkan 

penelitian sebelumnya difokuskan pada perilaku 

keagamaan yang dibentuk melalui budaya sekolah. 

Dari keempat penelitian di atas, terdapat perbedaan 

fokus penelitian dengan yang akan dilakukan oleh 

peneliti baik dari budaya sekolah  yang dipraktikkan 

serta tempat dan waktu penelitian. Untuk budaya 

sekolah yang peniliti teliti, memiliki budaya sekolah 

yang bisa dikatakan lengkap dibanding dengan 

penelitian sebelumnya dan dilakukan rutin setiap hari, 

yaitu pembiasaan membaca Al-Qur’an, Sholat Dhuha 

dan Dzikir Ratib Al-Haddad, Sholat Dzuhur berjama’ah 

dan membelajaran kitab kuning. Tempat yang diteliti di 
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MA Miftahussalam Kambeng Slahung, serta waktu 

penelitian yang berbeda dengan penelitian yang 

sebelumnya 

 

B. Kerangka Teori 

1. Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Budaya 

diartikan sebagai alat, pikiran, adat istiadat, sesuatu 

yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat yang sukar untuk 

diubah dan sudah melekat. Budaya merupakan 

pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu 

kelompok masyarakat yang mencakup cara berfikir, 

perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam 

wujud fisik maupun abstrak. Sedangkan sekolah 

merupakan bagian dari organisasi yang 

membutuhkan pengembangan sesuai dengan 

tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam 

bidang pendidikan.  

Budaya sekolah adalah keseluruhan latar, 

fisik, lingkungan, suasana, dan iklim sekolah yang 

secara produktif mampu memberikan pengalaman 

baik bagi bertumbuhkembangnya kecerdasan, 

ketrampilan, dan aktifitas siswa. Maslowski 

berpendapat dan mendefinisikan budaya sekolah 

yaitu: 

Stolp and Smith mengemukakan bahwa 

sekolah sebagai : 
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“school culture can be defined as the 

historically transmited pattern of meaning 

that include the norms, values, beliefs 

ceremonies, ritual, traditions and myths 

undersrood, maybe in varying degress, by 

members of school community.  

This system of meaning ojien shapes what 

people thinks and how they acl ” 11 

Jadi menurut Stolp dan Smith budaya 

sekolah diartikan sebagai sejarah tentang pola 

penyampaian sebuah arti yang termasuk di dalamnya 

adalah norma, nilai, kepercayaan, upacara ritual, 

tradisi, dan mitos, mungkin itu yang membedakan 

tingakatan dari anggota dalam komunikasi sekolah. 

Sistem ini yang sering membentuk apa yang orang 

pikirkan dan bagaimana mereka benindak. 

Budaya sekolah merupakan kepribadian 

organisasi yang membedakan antara satu sekolah 

dengan sekolah lainnya, bagaimana seluruh anggota 

organisasi sekolah berperan dalam melaksanakan 

tugasnya tergantung pada keyakinan, nilai dan 

norma yang menjadi bagian dari budaya sekolah 

tersebut.12 

Budaya sekolah efektif merupakan nilai-nilai, 

kepercayaan, dan tindakan sebagai hasil kesepakatan 

                                                             
11 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru : 

Konsep, Stategi, dan Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2016), 192. 
12 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung : 

Refika Aditama, 2010), 105. 
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bersama yang melahirkan komitmen seluruh 

personel untuk melaksanakannya secara konsekuen 

dan konsisten. Budaya sekolah sebagai karakteristik 

khas sekolah yang dapat diidentifikasi melalui nilai 

yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan - 

kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang 

ditunjukkan oleh semua personel sekolah yang 

membentuk satu kesatuan khusus dari sistem 

sekolah.13 

Sebagai lembaga pendidikan tentu saja 

kegiatan utama sekolah adalah merancang, sehingga 

sekolah yang memiliki nilai-nilai unggul akan sangat 

tampak pada keseluruhan proses pendidikan yang 

dilaksanakannya. Kurikulum yang dirancang tidak 

hanya berisikan berbagai materi dan mata pelajaran 

saja, tetapi diwarnai oleh berbagai kegiatan untuk 

mengembangkan nilai nilai yang menjadi pilar 

sekolah tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya 

sekedar mengembangkan nilai keilmuannya saja, 

tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai tersebut 

dalam keseluruhan proses pembelajaran di seluruh 

bidang studi. Demikian pula proses penilaian juga 

akan dilaksanakan dengan mengedepankan nilai nilai 

yang dianut oleh sekolah tersebut. Proses ini pada 

akhirnya akan menghasilkan lulusan yang memiliki 

nilai-nilai yang unggul, yang mungkin akan berbeda 

                                                             
13 Aan Komariah dan Cepi Triana, Visionary Leadership 

Menuju Sekolah Efektif (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 102. 
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dengan lulusan lulusan dari sekolah lain, sehingga 

sekolah betul-betul telah mengembangkan 

kemandiriannya dalam pelaksanaan pendidikan yang 

dilakukannya.14 

Pada sekolah mesti dikembangkan nilai nilai 

yang relevan dengan visi sekolah dan terutama 

keberpihakan terhadap proses belajar sebagai misi 

utama sekolah. oleh karena itu, nilai-nilai inti (basic 

value) sekolah harus diarahkan pada pemberian 

layanan belajar yang optimal bagi siswa sehingga 

siswa dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal. Peter dan Waterman menemukan nilai nilai 

yang secara konsisten dilaksanakan di sekolah 

sekolah yang baik.15 

Budaya sekolah merupakan sesuatu yang 

dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai yang 

dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan 

nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para 

karyawan yang ada didalam sekolah tersebut.16 

Pertemuan antara nilai-nilai yang dianut  oleh 

kepala sekolah dan guru-guru menjadikan nilai-nilai 

yang harus dianut bersama-sama setiap harinya. 

                                                             
14 Muhaimin, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2012), 60. 
15 Aan Komariah dan Cepi Triana, Visionary Leadership 

Menuju Sekolah Efektif (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 107. 
16 Muhaimin, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2012), 60. 
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Budaya sekolah tergantung nilai-nilai yang 

sudah dianut dan disepakati bersama di lembaga 

tersebut. Nilai-nilai yang dikembangkan dapat 

berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah 

lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena 

dipengaruhi oleh fokus sekolah dan kondisi 

lingkungan dari sekolah tersebut.17 

b. Urgensi Budaya Sekolah  

Lembaga pendidikan merupakan salah satu 

sistem organisasi yang benujuan membuat 

perubahan kepada peserta didik agar lebih baik, 

cerdas, beriman, bertakwa, serta mampu beradaptasi 

dengan lingkungan dan siap menghadapi 

perkembangan zaman. Budaya kebanyakan 

berhubungan dengan kepribadian dan sikap dalam 

menyikapi sesuatu dan peningkatan karakter 

internal terhadap lembaganya. Budaya yang tercipta 

di suatu organisasi terutama lembaga pendidikan 

tercipta karena adanya pembiasaan. 18 

Pola pembiasaan dalam sebuah budaya 

sebagai sebuah nilai yang diakuinya bisa 

membentuk sebuah pola perilaku. Sebuah nilai 

budaya yang merupakan sebuah sistem bisa menjadi 

asumsi dasar organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. Salah satunya adalah terbentuknya 

budaya yang kuat yang bisa mempengaruhi. 

                                                             
17 Ibid, 55. 
18 Nur Zazin, Gerakan Menara Mutu Pendidikan (Yogyakarta: 

AR RUZZ MEDIA, 2011), 147. 
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Menurut Talizuduhu Ndraha, Budaya yang kuat 

bisa dimaknakan sebagai budaya yang dipegang 

secara intensif secara luas dianut dan semakin jelas 

disosialisasikan dan diwariskan dan berpengaruh 

terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Dalam 

hal ini budaya yang diinternalisasikan akan 

berpengaruh terhadap sistem perilaku.19 

Tujuan pengembangan budaya sekolah adalah 

untuk membangun suasana sekolah yang kondusif 

melalui pengembangan komunikasi dan interaksi 

yang sehat antara kepala sekolah dengan peserta 

didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua 

peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya 

pengembangan budaya sekolah. diantaranya : (1) 

Menjamin kualitas kerja yang lebih baik; (2) 

Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala 

jenis dan level baik komunikasi venikal maupun 

horizontal; (3) Lebih terbuka dan transparan; (4) 

Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki 

yang tinggi; (5) meningkatkan solidaritas dan rasa 

kekeluargaan; (6) jika menemukan kesalahan akan 

segera dapat diperbaiki; dan (7) dapat beradaptasi 

dengan baik terhadap perkembangan IPTEK.20 

 

                                                             
19 Ibid., 162. 
20 Http://www. Vedcmalang.Com/Pppptkboemlg/Index. 

Php/Menuutama/Departemen Bangunan 30/1207 Bambang W. Diakses 

pada tanggal 29 Juni 2019 Pukul 12.10  
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c. Landasan Penciptaan Budaya Sekolah  

1) Filosofis  

 Didasari dan bersumber kepada pandangan 

hidup manusia yang paling mendasar dari nilai-

nilai fundamental. Jika pandangan hidup manusia 

bersumber dari nilai-nilai ajaran agama (nilai-nilai 

teologis), maka visi dan misi pendidikan adalah 

untuk memberdayakan manusia yang menjadikan 

agama sebagai pandangan hidupnya, sehingga 

mengakui terhadap pentingnya sikap tunduk dan 

patuh kepada hukum-hukum Tuhan yang bersifat 

transendental. Sebagai umat Islam, filosofinya 

berdasarkan syari'at Islam, sedangkan sebagai 

bangsa Indonesia landasan filosofinya adalah 

Pancasila, yaitu kelima sila.21 

2) Konstitusional. 

 UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi 

negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa dan ayat 2 yang berbunyi negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.22 

3) Yuridis Operasional  

a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi 

                                                             
21 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 5. 
22 UUD 1945 dan Amandemennya (Bandung: Fokus Media, 

2009), 22. 
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pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.23 

b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, yaitu pasal 6 dan pasal 7.33, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan, 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.  

c) Permenag Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

dan Standar Isi PAI Madrasah. 

 

4) Landasan Historis 

 Landasan ini memiliki makna peristiwa 

kemanusiaan yang terjadi pada masa lampau 

penuh dengan informasi infomasi yang 

mengandung kejadian kejadian. 

                                                             
23 UU Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Depdiknas RI, 2003), 8. 
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5) Landasan Sosiologis  

Landasan ini memiliki makna bahwa 

pergaulan hidup atau interaksi sosial antar 

manusia yang harmonis, damai dan sejahtera 

merupakan cita-cita harus diperjuangkan oleh 

pendidikan, karena manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk sosial. Jadi, PAI harus mampu 

menumbuhkan dan menggerakkan semangat 

siswa untuk berani bergaul dan bekerjasama 

dengan orang lain secara baik dan benar.  

6) Landasan Psikologis  

Landasan ini memiliki makna bahwa 

kondisi kejiwaan siswa sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan proses pendidikan dengan 

memperhatikan karakteristik perkembangan, 

tahap-tahap pekembangan  baik fisik maupun 

intelektual siswa. 

7) Landasan Kultural  

Landasan ini memiliki makna bahwa 

pendidikan itu selalu mengacu dan dipengaruhi 

oleh perkembangan budaya manusia sepanjang 

hidupnya. Budaya masa lalu berbeda dengan 

budaya masa kini, berbeda pula dengan budaya 

masa depan. 

8) Ilmiah Rasional 

Landasan ini memiliki makna bahwa segala 

sesuatu yang dikaji dan dipecahkan melalui 

proses pendidikan hendaknya dikonstruksi 

berdasarkan hasil hasil kajian dan penelitian 
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ilmiah dan pengalaman empirik dari para ahli 

maupun praktisi pendidikan yang dapat diterima 

dan dibenarkan oleh akal manusia.  

d. Pembentukan Budaya Sekolah  

Menurut Tafsir, strategi yang dapat dilakukan 

oleh para praktisi pendidikan untuk membentuk 

budaya sekolah, di antaranya melalui pemberian 

contoh, pembiasaan hal-hal yang baik, penegakkan 

disiplin, pemberian motivasi, pemberian hadiah 

terutama psikologis, pemberian hukuman dan 

penciptaan suasana yang berpengaruh bagi 

penumbuhan siswa. 24Agar bisa mengembangkan 

budaya sekolah, perlu dicermati prinsip-prinsip 

berikut: 

Pertama, budaya sekolah sebagai suatu 

sistem. yang mana di dalamnya memprioritaskan 

kerjasama (team work). Keberhasilan diraih atas 

dasar kebersamaan. Kedua, budaya sekolah sebagai 

identitas diri. Setiap sekolah perlu menciptakan 

kultur sekolahnya sendiri sebagai suatu identitas 

diri serta rasa kebanggaan akan sekolahnya. 

Kegiatan tidak sekadar terfokus pada intrakurikuler, 

namun juga ekstrakurikuler yang bisa 

mengembangkan ranah otak kiri dan otak kanan 

siswa secara seimbang sehingga bisa melahirkan 

kreativitas, bakat, serta minat peserta didiknya. 

Ketiga, stakeholders sekolah perlu terlibat dalam 

                                                             
24 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), 118. 
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pengembangan budaya sekolah. Keterlibatan 

orangtua dalam menopang kegiatan di sekolah, 

keteladanan pendidik (memahami dan memfasilitasi 

bakat, minat, serta kebutuhan belajar siswa, 

mendidik secara benar, mewujudkan suasana dan 

lingkungan belajar yang baik, menyenangkan, 

nyaman), dan prestasi peserta didik yang 

membanggakan.  

Hal itu perlu menjadi budaya dan bisa 

berpengaruh terhadap perkembangan siswa selama 

bersekolah.25 Melalui konsep budaya sekolah 

diatas, maka ada beberapa alasan mengenai 

perlunya Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan 

keagamaan dikembangkan menjadi budaya sekolah. 

yaitu:  

1) Orang tua memiliki hak preogratif untuk 

memilih sekolah bagi anak-anaknya, sekolah 

berkualitas semakin dicari, dan yang mutunya 

rendah akan ditinggalkan. Ini terjadi hampir 

disetiap kota di Indonesia. Di era globalisasi ini 

sekolah sekolah yang bermutu dan memberi 

muatan agama lebih banyak menjadi pilihan 

pertama bagi orang tua di berbagai kota. 

Pendidikan keagamaan tersebut untuk 

menangkal pengaruh yang negatif di era 

globalisasi.  

                                                             
25 Hendrizal, “Menggagas Pengembangan Budaya Sekolah 

Yang Unggul,”FKIP Univ. Bung Hatta, 19. 
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2) Penyelengaraan pendidikan di sekolah (negeri 

dan swasta) tidak lepas dari nilai-nilai, norma 

perilaku, keyakinan maupun budaya. Apalagi 

sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan 

Islam.  

3) Selama ini banyak orang mempersepsikan 

prestasi sekolah dilihat dari dimensi yang 

tampak, bisa diukur dan dikualitikasikan. 

terutama perolehan nilai UNAS dan kondisi 

fisik sekolah. Padahal ada dimensi lain. yaitu 

yang mencakup : Nilai - nilai (value), keyakinan 

(belief), budaya dan norma perilaku yang 

disebut sebagai the human side of organization 

(sisi/aspek manusia dari organisasi) yang justru 

lebih berpengaruh terhadap kinerja individu dan 

organisasi (sekolah), sehingga menjadi unggul. 

4) Budaya sekolah mempunyai dampak yang kuat 

terhadap prestasi kerja. Budaya sekolah 

merupakan faktor yang lebih penting dalam 

menentukan sukses atau gagalnya sekolah. Jika 

prestasi kerja yang diakibatkan oleh terciptanya 

budaya sekolah yang bertolak dari dan 

disemangati oleh ajaran dan nilai nilai agama 

Islam, maka akan bernilai ganda, yaitu dipihak 

sekolah itu sendiri akan memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif dengan tetap 

menjaga nilai nilai agama sebagai akar budaya 

bangsa, dan di lain pihak, para pelaku sekolah 

seperti kepala sekolah, guru, tenaga 
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kependidikan lainnya, orang tua murid dan 

peserta didik itu sendiri berarti telah 

mengamalkan nilai nilai Ilahiyah, ubudiyah, dan 

muamalah, sehingga memperoleh pahala yang 

berlipat ganda dan memiliki efek terhadap 

kehidupannya kelak.26 

Sedangkan strategi untuk membentuk budaya 

sekolah, antara lain: (1) dalam, Dari analisis 

lingkungan akan diperoleh sejumlah masalah 

Analisis Lingkungan ekstemal dan internal. Pada 

tahap ini apabila dilihat dari model analisis 

lingkungan adalah mengidentifikasi peluang dan 

ancaman yang datang dari budaya sekitar sekolah. 

Di samping itu analisis lingkungan diperlukan 

untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan dari 

yang sekolah perlu selesaikan, (2) Merumuskan 

strategi yang meliputi penetapan visi misi yang 

menjadi arah pengembangan, tujuan 

pengembangan, stategi pengembangan, dan 

penetapan kebijakan. (3) Implementasi strategi, 

langkah ini harus dapat menjawab bagaimana 

caranya sekolah melaksanakan program. 

Pengembangan nilai harus diwujudkan dalam 

kepatuhan atas kesepakatan yang dituangkan dalam 

peraturan. Oleh karena itu pengembangan budaya 

sekolah sangat erat kaitannya dengan peraturan dan 

kepatuhan seluruh warga sekolah pada pelaksanaan 

                                                             
26 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), 133. 
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kegiatan sehari-hari di sekolah, (4) Monitoring dan 

evaluasi. 

 

2. Teori Tentang Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas 

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio 

yang berarti agama, kesalehan, jiwa keagamaan. 

Sedangkan religiusitas mengukur seberapa jauh 

pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa 

banyak pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan 

seberapa dalam penghayatan atas agama yang 

dianutnya sehingga religiusitas dapat diartikan 

sebagai kualitas keagamaan.27 

Muhaimin mengutip dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia bahwa religius berani: bersifat 

religi atau keagamaan, atau yang bersangkut paut 

dengan religi (keagamaan). Penciptaan suasana 

religius berarti menciptakan suasana atau iklim 

kehidupan keagamaan.28 

Sedangkan religiusitas adalah perilaku 

keberagamaan, berupa penghayatan terhadap nilai 

nilai agama yang ditandai tidak hanya melalui 

ketaatan dalam menjalankan ibadah secara ritual 

tetapi juga adanya keyakinan, pengalaman, dan 

                                                             
27Fuad Nashori dan Rachma Diana Muchtaram, 

Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi (Yogyakarta: 

Menara Kudus, 2002), 71. 
28 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 61. 
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pengetahuan mengenai agama yang dianutnya. 

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah tinggi 

rendahnya ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam.29 

Pengertian religiusitas adalah satu sistem yang 

kompleks dari kepercayaan keyakinan dan sikap 

sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan 

individu dengan satu keberadaan atau kepada 

sesuatu yang bersifat ketuhanan. Religiusitas adalah 

suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, 

yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang 

beragama (being religious), dan bukan sekadar 

mengaku mempunyai agama (having religion).  

Religiusitas meliputi pengetahuan agama, 

keyakinan agama, pengamalan ritual agama, 

pengalaman agama, perilaku (moralitas agama, dan 

sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiusitas 

pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan 

akidah, syariah, dan akhlak, atau dengan ungkapan 

lain adalah iman, islam, dan ihsan. Bila semua 

unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia 

itulah insan beragama yang sesungguhnya. Di 

dalam buku ilmu jiwa agama, Dradjat 

mengemukakan istilah kesadaran agama (religious 

consciousness) dan pengalaman agama (religious 

experience). Kesadaran agama merupakan segi 

                                                             
29 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori, Psikologi Islam: 

Solusi Islam atas Problem – Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2005), 71. 
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agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji 

melalui introspeksi, atau dapat dikatakan sebagai 

aspek mental dari aktivitas agama. Pengalaman 

agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran 

agama, yaitu perasaan yang membawa kepada 

keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.30 

Apapun istilah yang digunakan oleh para ahli 

untuk  menyebut aspek religius di dalam diri 

manusia, menunjuk kepada suatu fakta bahwa 

kegiatan-kegiatan religius itu memang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Didalamnya 

terdapat berbagai hal menyangkut moral atau 

akhlak, serta keimanan dan ketaqwaan seseorang. 

b. Fungsi Religiusitas Bagi Manusia  

Menurut Hendropuspito fungsi agama bagi 

manusia meliputi beberapa hal diantaranya adalah : 

 

1) Fungsi edukatif  

Manusia mempercayakan fungsi edukatif 

pada agama yang mencakup tugas mengajar dan 

membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak 

pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang 

merupakan pokok-pokok kepecayaan agama. 

Nilai yang diresapkan antara lain: makna dan 

tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab 

kepada Tuhan. 

 

                                                             
30 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 15. 
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2) Fungsi penyelamatan  

Agama dengan segala ajarannya 

memberikan jaminan kepada manusia 

keselamatan di dunia dan akhirat. 

3) Fungsi pengawasan sosial  

   Agama ikut bertanggung jawab terhadap 

norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi 

kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan 

yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar 

selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai 

larangan. Agama juga memberi sanksi-sanksi 

yang harus dijatuhkan kepada orang yang 

melanggar larangan dan mengadakan 

pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya. 

4) Fungsi memupuk persaudaraan  

Persamaan keyakinan merupakan salah satu 

persamaan yang bias memupuk rasa 

persaudaraan yang kuat. Manusia dalam 

persaudaraan  bukan hanya melibatkan sebagian 

dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya 

juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang 

terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang 

dipercaya bersama. 

5) Fungsi transformatif  

Agama mampu melakukan perubahan 

terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke 

dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat 

berarti pula menggantikan nilai-nilai lama 
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dengan menanamkan nilai-nilai baru. 

Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat 

yang kurang manusiawi. Sebagai contoh kaum 

qurais pada jaman Nabi Muhammad yang 

memiliki kebiasaan jahiliyah. karena 

kedatangan Islam sebagai agama yang 

menanamkan nilai-nilai baru, sehingga nilai-

nilai lama yang tidak manusiawi dihilangkan. 

Disini dapat kita lihat bawasanya agama 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dengan pendidikan (edukatif). Karena secara 

tidak langsung semua apa yang kita lakukan itu 

melalui proses belajar dan keyakinan serta 

kepercayaan terhadap tuhan itu sangat 

diperlukan untuk memberikan ketenangan 

dalam diri, karena tidak dipungkiri setiap 

manusia memerlukan perlindungan. Dan setiap 

insan yang hidup di muka bumi ini bertanggung 

jawab kelak di akhirat. Karena kehidupan ini 

tidak berhenti hanya di dunia saja, setiap 

perilaku kita diawasi dan di nilai sehingga kita 

bisa mengatakan amal perbuatan baik dan 

buruk. 

c. Dimensi-dimensi religiusitas  

Menurut Glock dan Stark dalam bukunya 

Djamaludin Ancok menyebutkan ada lima macam 

dimensi keberagamaan yaitu :31 

                                                             
31 Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 24. 
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1) Dimensi keyakinan (ideologis) 

2) Dimensi praktik agama (ritualistik) 

3) Dimensi penghayatan (eksperiensial)  

4) Dimensi pengetahuan agama (intelektual) 

5) Dimensi pengalaman dan konsekwensi 

Adapun keterangan dari dimensi-dimensi 

yang disebutkan oleh Glock dan Strark adalah 

sebagai berikut: 

1) Dimensi keyakinan  

Dimensi ini berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang 

teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. 

2) Dimensi praktik agama  

Dimensi ini mencakup perilakuan 

pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan 

orang untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. Praktik-praktik 

keagaman ini terdiri atas dua kelas penting 

yaitu: Ritual mengacu kepada seperangkat ritus, 

tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek 

suci yang semua mengharapkan para pemeluk 

melaksanakan. Ketaatan dan ritual bagaikan 

ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. 

3) Dimensi penghayatan  

Dimensi ini berisi dan memperhatikan fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-

pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika 
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dikatakan bahwa seseorang yang beragama 

dengan baik pada suatu waktu akan mencapai 

pengetahuan subjek dan langsung mengenai 

kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia 

akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan 

supernatural). 

4) Dimensi pengetahuan agama,   

Dimensi ini mengacu kepada 

harapanbahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab suci dan tradisi -tradisi. 

5) Dimensi pengalaman,   

Perasaan atau pengalaman keagamaan yang 

pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa 

dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, 

atau merasa bahwa do’a-do’anya dikabulkan 

oleh Tuhan.32 

6) Konsekwensi, 

 Konsekwensi komitmen agama berlainan 

dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan 

diatas. Dimensi ini mengacu pada identifikasi 

akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, 

pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari 

hari ke hari.  

Berdasarkan aspek-aspek yang terdapat pada 

Glock dan Strark, maka skala yang digunakan untuk 

mengukur religiusitas berdasarkan teori Glock dan 

                                                             
32 Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 67. 
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Strark, yaitu Dimensi keyakinan, dimensi praktik 

agama ritual, dimensi penghayatan, dimensi 

pengetahuan agama, dimensi pengalaman dan 

konsekwensi.  

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas  

Bentuk sikap keberagamaan seseorang dapat 

dilihat dari seberapa jauh keterkaitan komponen 

kognisi, afeksi dan konasi seseorang dengan 

masalah masalah yang menyangkut agama. 

Hubungan tersebut jelasnya tidak ditentukan oleh 

hubungan sesaat melainkan sebagai hubungan 

proses, sebab pembentukan sikap melalui hasil 

belajar dari interaksi dan pengalaman. Pembentukan 

sikap itu sendiri ternyata tidak semata - mata 

tergantung pada satu faktor saja, tetapi amara faktor 

internal dan faktor eksternal yang keduanya saling 

berkaitan.  

1) Faktor lnternal 

Secara garis besarnya faktor faktor yang 

mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang antara lain adalah faktor hereditas, 

tingkat usia, kepribadian dan kondisi jiwa 

seseorang.  

2) Faktor Eksternal 

Manusia sering disebut dengan homo 

religius (makhluk beragama), pernyataan ini 

menggambarkan bahwa manusia memiliki 

potensi dasar yang dapat dikembangkan sebagai 
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mahluk yang beragama. Potensi yang dimiliki 

manusia ini secara umum disebut fitrah 

keagamaan, yaitu kecenderungan untuk 

bertauhid. Sebagai potensi, maka perlu adanya 

pengaruh tersebut yang berasal dari luar diri 

manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa, 

bimbingan, pembinaaan, latihan, pendidikan 

dan sebagainya yang secara umum disebut 

sosialisasi.33 

Lebih lanjut lagi, sikap religiusitas terbentuk 

dari adanya interaksi sosial dalam beragama yang 

dialami oleh individu. Interaksi sosial dalam 

beragama mengandung lebih dari sekedar adanya 

kontak sosial dalam beragama dan hubungan antar 

suatu kegiatan agama sebagai keseluruhan kegiatan 

keagamaan. 34 

Dalam interaksi sosial keagamaan, individu 

bereaksi dengan objek sikap religiusitas, dalam hal 

ini adalah lingkungan yang dapat membentuk pola 

sikap religiusitas tertentu sesuai dengan berbagai 

objek psikologi agama yang dihadapinya. Di antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan 

adalah: 

 

 

                                                             
33 Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 134. 
34 Syaifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 24 
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1) Pengalaman Pribadi  

Apa yang telah dan sedang dialami 

seseorang membentuk dan mempengaruhi 

penghayatannya terhadap stimulus sosial.  

2) Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting  

Orang lain yang berada di sekitar individu 

merupakan salah satu di antara komponen sosial 

yang ikut mempengaruhi sikapnya. Di antara 

orang yang biasanya dianggap penting bagi 

individu adalah orang tua, orang yang status 

sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman 

dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan 

lain-lain.  

3) Pengaruh Kebudayaan 

Kebudayaan di mana seorang individu hidup 

dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikapnya.  

4) Media Massa  

Sebagai sarana komunikasi, media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan 

yang paling mutakhir seperti internet 

mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan 

opini dan kepercayaan orang.  

5) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama  

Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh 

dalam pembentukan sikap dikarenakan 

keduanya meletakkan dasar pengertian dan 

konsep moral dalam diri individu.  
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6) Pengaruh Faktor Emosional  

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh 

situasi lingkungan dan pengalaman pribadi 

seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi 

yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau 

pengalihan suatu bentuk mekanisme pertahanan 

ego.35 

 

 

  

                                                             
35 Ibid., 27 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya, sehingga tujuan 

dari penelitian ini, yaitu menggambarkan realita empirik 

di balik fenomena yang terjadi di lapangan secara teliti.36 

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, 

peningkatan religiusitas peserta didik, serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Budaya 

Sekolah yang diadakan di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung. Alasan yang paling mendasar untuk memilih 

pendekatan kualitatif  karena fokus atau masalah yang 

akan diteliti lebih banyak membahas proses dan 

memerlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi 

yang alami, serta mengungkapkan fenomena tertentu 

yang sifatnya unik dan menekankan pada suatu proses.  

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan adalah evaluatif, karena peneliti menganalisis 

dan mendeskripsikan secara terperinci mengenai suatu 

lembaga. Penelitian evaluatif dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan. 

                                                             
36 Strauss dan Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4 
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Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada 

rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek 

evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki 

atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang 

diperoleh. Subjek penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat.37  Dikatakan 

sebagai penelitian kualitatif jenis evaluatif, karena 

peneliti ingin memperoleh data serta menghasilkan 

kesimpulan yang terkait dengan pelaksanaan, 

peningkatan religiusitas peserta didik, faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaan Budaya Sekolah 

yang dilaksanakan di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan berperan 

serta merupakan metode yang utama digunakan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan keterangan kebudayaan di 

samping metode-metode penelitian lainnya.38 

Pengamatan berperan serta adalah studi yang disengaja 

dan dilakukan secara sitematis, terencana, terarah pada 

suatu tujuan, dimana pengamat atau peneliti terlibat 

langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek atau 

kelompok yang diteliti. Peneliti dengan keterlibatan 

langsung dalam kehidupan sehari-hari tersebut 

menyebabkan terjadinya hubungan sosial dan emosional 

peneliti dengan subjek yang diteliti, dampaknya peneliti 

                                                             
37 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & 

Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),112. 
38 Ibid., 151. 
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mampu menghayati perasaan, sikap, pola pikir yang 

mendasari perilaku subyek yang diteliti terhadap masalah 

yang dihadapi.39  

Penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pengamatan berperan serta, peneliti bukan hanya 

mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat yang diteliti, melainkan juga 

melakukan wawancara, mendengarkan, merasakan, dan 

dalam batas-batas tertentu mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh mereka yang ditelitinya. Untuk itu 

dalam penelitian ini, peneliti hadir secara penuh untuk 

mengumpulkan data dan sebagai instrumen kunci, 

sedangkan intrumen lain sebagai penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Penulis mengadakan Penelitian ini di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. Terkhusus meneliti 

tentang Budaya Sekolah dalam peningkatan Religiusitas 

di madrasah tersebut.  

MA Miftahussalam Kambeng Slahung ini dipilih 

dikarenakan di madrasah tersebut melaksanakan budaya 

sekolah yang dilaksanakan rutin setiap hari,seperti 

pembiasaan membaca Al-Qur’an, Sholat Dhuha dan 

Dzikir Ratib Al-Haddad, dan membelajaran kitab kuning. 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala informasi mengenai variabel 

yang akan diteliti berdasarkan sumbernya. Menurut 

Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subyek 

                                                             
39 Ibid., 153. 
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dari mana data dapat diperoleh.40 Sementara data 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung oleh narasumbernya. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

narasumbernya. Sumber data yang dipergunakan : 

1. Sumber data langsung (data primer), yaitu data yang 

diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara 

langsung dengan subyek yang diteliti. Dalam hal ini 

sumber informan terdiri Penyelenggara pendidikan di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

2. Sumber data tidak langsung (data sekunder), yaitu 

data-data yang diambil dari instansi terkait yang 

diteliti. Dalam hal ini sumber informan terdiri dari 

peserta didik MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

diantaranya adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengadakan 

penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis.41 Observasi adalah metode pengumpulan 

data yang menggunakan pengamatan terhadap objek 

                                                             
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), 107. 
41 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif,143. 
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penelitian. 42 Dalam teknik ini, peneliti berusaha 

mengamati budaya sekolah yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Sanafiah Faisal sebagaimana dikutip Sugiyono 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi 

berpartisipatif (participant observation), observasi 

yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation dan covert observation), dan observasi 

yang tak berstruktur (unstructurel observation).43 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif dan 

observasi yang secara terang-terangan dan tersamar. 

hal itu dilakukan karena dirasa kedua penggunaan 

observasi tersebut cocok dengan apa yang akan diteliti 

oleh peneliti yaitu budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung. 

a. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV 

Alfabeta, 2008), 334. 
43 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 64. 
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pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. Dalam hal ini peneliti ikut juga merasakan 

dan mengikuti kegiatan budaya sekolah yang ada di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. 

Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, 

maka peneliti tidak akan diijinkan untuk malakukan 

observasi.44 

 

c. Observasi Tak Berstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi 

yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang 

apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan 

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa 

yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan.45 

                                                             
44 Ibid., 66. 
45 Ibid., 67. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, sering 

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan 

wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, 

peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-

orang ada di dalamnya.46 

Beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.47 

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyan yang sama, dan pengumpul data 

mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini 

pula, pengumpulan data dapat menggunakan 

beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. 

                                                             
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: CV Alvabeta, 2016), 231. 
47 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 73. 
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Supaya setiap pewawancara mempunyai 

keterampilan yang sama, maka diperlukan training 

kepada calon pewawancara. 

b. Wawancara Semi terstruktur (Semistructure 

Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-dept interview, di mana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan. 

c. Wawancara Tak Berstruktur/Terbuka 

(Unstructured Interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 48 

 

 

                                                             
48 Ibid., 74. 
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Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan 

dijadikan informan adalah 

a. Kepala MA Miftahussalam Kambeng Slahung; 

b. Wakil Kepala Madrasah MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung; 

c. Guru Akidah Akhlaq MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung; 

d. Peserta didik MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung. 

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman.49 Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.50Pada penelitian ini, teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data-data yang 

                                                             
49 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 176. 
50 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 82. 
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berkaitan budaya sekolah yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelaiari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.51 

Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.52 Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.53  

  

                                                             
51 Ibid., 244. 

52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2008), 337. 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 246. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, 

dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasi.54 Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 55 Dalam penelitian ini, penulis mereduksi 

data dengan menganalisis pelaksanaan, peningkatan 

religiusitas  peserta didik, serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan budaya sekolah yang 

ada di MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

2. Penyajian Data 

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data 

adalah model data. Kita mendefinisikan model sebagai 

suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

                                                             
54 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 131. 
55 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 92. 
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membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.56  Tujuannya agar dapat 

melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian 

tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat 

berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts. 

Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan 

tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat 

display ini juga merupakan analisis.57 Dalam 

penelitian ini, data yang disajikan oleh peneliti adalah 

data yang mengenai pelaksanaan, peningkatan 

religiusitas peserta didik, serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan Budaya Sekolah yang 

diadakan di MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah 

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

                                                             
56 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 132. 
57 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 

(Bandung: Tarsito, 1988), 129. 
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dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan.58  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas), keandalan 

(reliabilitas), dan derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredebilitas data). 59 

Data Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamanan, 

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.60 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti 

tinggal di lapangan penelitihan sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan 

keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. 

 

 

                                                             
58 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  99. 
59 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 49. 
60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 327. 
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2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci.61 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.62 Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk 

mencapai keabsahan yaitu triangulasi data, metode, 

teori, dan pengamat. 

 

4. Pengecekan Sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.63 

5. Kecukupan Referensial 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan 

hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan 

                                                             
61 Ibid., 329. 
62 Ibid., 330. 
63 Ibid., 332. 
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seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. 64 

6. Kajian Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak 

sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang 

telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

pembanding.65 

7. Pengecekan Anggota 

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam 

proses pengumpulan data sangat penting dalam 

pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan 

anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, 

penafsiran, dan kesimpulan.66 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan 

triangulasi data dan metode. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:  

1. Tahapan Pra Lapangan  

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke 

lapangan serta mempersiapkan perlengkapan 

penelitian dalam rangka penggalian data.  

 

                                                             
64 Ibid., 338. 
65 Ibid., 334. 
66 Ibid., 335. 
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2. Tahapan Penggalian Data  

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara 

terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang 

dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti ikut 

serta melihat aktifltas dan melakukan wawancara, 

pengamatan dan pengumpulan data serta peristiwa-

peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram 

kemudian menganalisa data lapangan secara intensif 

dilakukan setelah pelaksanaan penclitian selesai.  

3. Tahapan Analisa Data  

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan 

tahapan pekerjaan lapangan. Analisis telah dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian.  

4. Tahapan Penulisan Laporan  

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah 

ketiga tahapan di atas dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MA Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, Ponorogo 

Berdirinya MA Miftahussalam berawal dari 

lembaga pendidikan non formal yaitu pondok 

pesantren salafiyah pada tahun 1963. Madrasah 

Miftahussalam kala itu memiliki jumlah santri/siswa 

yang kurang lebih 30 siswa. Tempat belajar berada 

diserambi masjid dengan dampar dan alas galar bambu 

seadanya. Pada tahun 1964-1965 jumlah santri 

meningkat tajam dilatarbelakangi adanya gerakan 

GESTAPU (PKI), para siswa berlindung dimadrasah 

dan membentuk kelompok perlawanan terhadap PKI. 

Seletah gerakan itu berakhir pada tahun 1966 para 

santri mulai merasa aman sehingga aktivitas belajar 

mereka surut. 

Pada perkembangan selanjutnya MA 

Miftahussalam mulai mengikuti pendidikan formal 

sejak tahun 1985, dan mendapat piagam dari 

departemen agama dengan status terdaftar pada tahun 

1999 dengan nomor E/35/94. Jenjang akreditasi 

dinaikkan menjadi diakui berdasarkan keputusan 

kepala kantor wilayah departemen agama provinsi 

Jawa Timur dengan nomor: 

C/KW.13.4/MA/341/2005. Jenjang akreditasi yang 

57 
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masih berlaku sampai sekarang adalah akreditasi B 

dan BAN S/M dengan nomor: Dp. 009633. 

MA Miftahussalam dalam menyelenggarakan 

pendidikan menggunakan metode melestarikan 

metode yang lama yang baik dan mengambil metode 

baru yang baik. Dengan cara ini diharapkan madrasah 

mampu mempertahankan tradisi yang lama dan aktual 

dan mengikuti perkembangan yang sesuai dengan visi 

misi madrasah.67 

 

2. Letak Geografis MA Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, Ponorogo 

Madrasah Aliyah Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam sebagai tempat untuk kegiatan 

belajar mengajar formal dan non formal yang terletak 

di Desa/ Kelurahan Kambeng, Kecamatan Slahung, 

Ponorogo, Jawa Timur. 

 Komplek Madrasah Aliyah Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo ini terletak di Kelurahan 

Kambeng  +25km di sebelah selatan kota Ponorogo. 

Karena masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, 

maka mata pencahariannya mayoritas adalah petani. 

Di samping ada Madrasah Aliyah yang dalam lingkup 

pondok pesantren juga terdapat beberapa lembaga 

pendidikan lainnya, antara lain : Pondok Pesantren, 

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtida’iyah, 

Raudlotul Athfal, Play Group dan Madrasah Diniyah 

                                                             
67 Lihat transkrip dokumentasi nomor 14/D/16-IV/2019 
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yang kesemuanya berada dalam naungan Yayasan 

Madrasah Miftahussalam. 

 Dari sekian kawasan yang mengelilinginya 

tercipta suasana yang baik dan suasana keagamaan 

yang harmonis, sehingga hal yang demikian itu 

mendukung program pendidikan di Madrasah Aliyah 

Miftahussalam Kambeng, Slahung, Ponorogo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Miftahussalam 

a. Visi  

 “Terwujudnya lulusan madrasah yang 

beriman, berilmu, dan beramal shaleh, serta 

memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK, 

olahraga dan penguasaan keilmuan klasik serta 

berwawasan lingkungan”.    

Indikator Visi : 

1) Handal dalam pembinaan agama islam. 

2) Handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

tegnologi. 

3) Unggul dalam prestasi olah raga. 

4) Unggul dalam penguasaan keilmuan klasik. 

5) Unggul dalam penerapan akhlakul karimah. 

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku 

islami. 

2) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran 

secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, 

sehingga siswa dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
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3) Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat, 

bersih dan indah. 

4) Mengembangkan life-skill dalam setiap aktivitas 

pendidikan. 

5) Menumbuhkembangkan kemampuan siswa 

dalam penguasaan khazanah keilmuan klasik 

(kitab kuning).68 

 

c. Tujuan  

1) Siswa dapat melaksanakan ibadah secara baik 

dan benar serta berakhlak mulia. 

2) Mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional serta relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang 

sudah diciptakan oleh madrasah dan pemerintah. 

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan termasuk  komite 

madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik 

yang dipimpin oleh kepala madrasah. 

5) Siswa dapat memahami khazanah keilmuan 

klasik.69 

 

 

 

 

 

                                                             
68  Lihat transkrip dokumentasi nomor 15/D/16-IV/2019 
69 Lihat transkrip dokumentasi nomor 16/D/16-IV/2019 
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4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Data pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut:70 

 

No Uraian Pendidikan Jumlah 

1.  Tenaga 

Pendidik 

SMA D.2/D.3  S.1 S.2 

 Guru PNS - - - - - 

 Guru Non PNS 1 - 9 1 11 

2. Tenaga 

Kependidikan 

- - 1 - 1 

 Pegawai Tetap - - - - - 

 Pegawai Tidak 

Tetap 

- - - - - 

 JUMLAH 1 - 10 1 12 

 

5. Data Siswa 

Data siswa di MA Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, Ponorogo dapat dilihat dalam tabel berikut:71 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Siswa 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah  

2016-2017 26 16 26 68 

2017-2018 28 24 16 68 

2018-2019 29 29 24 82 

 

 

                                                             
70 Lihat transkrip dokumentasi nomor 17/D/16-IV/2019 
71 Lihat transkrip dokumentasi nomor 18/D/16-IV/2019 
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6. Jadwal Pelaksanaan Budaya Sekolah di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang 

dilaksanakan sehari-hari di MA Miftahussalam 

Kambeng, Slahung, Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut:72 

Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Pembiasaan membaca Al-Qur’an 06.50- 07.20 

Shalat dhuha dan dzikir rathibul 

haddad 

09.20- 09.50 

Shalat dhuhur berjamaah 12.40- 13.00 

Pengkajian/ pembelajaran kirab 

kuning 

Sesuai jadwal pelajaran 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Budaya Sekolah Yang Ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

merupakan Madrasah yang memiliki visi ialah 

terwujudnya lulusan madrasah yang beriman, berilmu, 

dan beramal shaleh, dan MA Miftahussalam juga 

memiliki misi yang pertama yakni menumbuh 

kembangkan sikap dan perilaku islami atau dalam kata 

lain membentuk religiusitas peserta didik. Oleh karena 

itu, perlu mengadakan sebuah pembiasaan dan latihan 

yang dicanangkan oleh pihak madrasah kepada 

seluruh peserta didik agar kedepannya budaya sekolah 

                                                             
72 Lihat transkrip dokumentasi nomor 19/D/16-IV/2019 
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yang sudah dibangun menjadi kebiasaan serta melatih 

kepribadian mereka saat lulus dari madrasah. Hal ini 

disampaikan oleh Bpk Mansyur selaku Kepala MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung: 
Karena visi misi di madrasah diantaranya membentuk 
sikap dan perilaku yang islami atau dalam kata lain 

membentuk religiusitas para siswa, maka perlu adanya 

pembiasaan budaya sekolah yang positif agar melatih 

kepribadian para peserta didik saat lulus dari 

madrasah.73 

 

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan secara 

umum tentang implementasi kegiatan budaya sekolah 

yang diterapkan sehari-hari di MA Miftahussalam, 

yang diantaranya: budaya 5s (salam, sapa, senyum, 

sopan dan santun), pembiasaan membaca Al-Qur’an 

pagi, shalat dhuha dan dzikir rathibul haddad, shalat 

dhuhur berjamaah dan pembelajaran kitab kuning.  

Budaya Sekolah yang diterapkan sehari-hari di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung  diantaranya 

meliputi:  

a. Pembiasaan mengaji Al-Qur’an  

Pembiasaan pembacaan Al-Qur’an dilakukan 

setiap hari saat sebelum memulai pelajaran yaitu 

pada pukul 06.50-07.20 WIB. Pelaksanaannya di 

kelas masing-masing. Metode yang digunakan 

adalah shologan. Setelah berdo’a, guru 

membacakan ayat Al-Qur’an dan peserta didik 

menirukan apa yang bacakan guru sebelumnya 

                                                             
73 Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/15-07/2019 
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hingga dinyatakan benar. Semua peserta didik 

mendapatkan jatah yang sama.74 

Lebih lanjut, Bapak Mansyur menjelaskan 

tentang manfaat dari kegiatan tersebut, yakni dengan 

kegiatan tersebut, harapannya adalah peserta didik 

menjadi terbiasa membaca Al-Qur’an setiap hari, 

dan merasa bahwa membaca Al-Qur’an merupakan 

kebutuhan mereka sendiri bukan karena kehendak 

madrasah semata. Diharapkan setelah setiap hari 

membaca Al-Qur’an, ilmu yang diserap oleh peserta 

didik selama sehari penuh dinilai pahala dan dapat 

bermanfaat. 
Diantaranya adalah kita biasakan senang dan cinta 

membaca Al-Qur’an, disini 30 menit sebelum masuk, 

jam tujuh kurang sepuluh anak-anak masuk terus 

diadakan membaca Al-Qur’an di kelas masing-masing 
dengan binaan bapak dan ibu guru yang ada sampai 

nanti jam 07.20, jadi pertama kali datang ke madrasah 

ini, ayat-ayat Allah yang dikenal dan ayat-ayat Allah 

yang diucapkan, sehingga harapannya adalah peserta 

didik menjadi terbiasa membaca Al-Qur’an setiap hari, 

dan merasa bahwa membaca Al-Qur’an merupakan 

kebutuhan mereka sendiri bukan karena kehendak 

madrasah semata. Diharapkan setelah setiap hari 

membaca Al-Qur’an, ilmu yang diserap oleh peserta 

didik selama sehari penuh dinilai pahala dan dapat 

bermanfaat. 75 

 

b. Shalat dhuha dan dzikir ratibul haddad 

Shalat dhuha berjamaah dan dzikir Ratib Al-

Haddad yang dibiasakan di MA Miftahussalam, 
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dilaksanakan pada waktu sebelum jam istirahat, yaitu 

pukul 09.20- 09.50. Pelaksanaan dari kegiatan 

pembacaan Ratib Al-Haddad ini adalah dimulai 

dengan melaksanakan Sholat Dhuha berjamaah yang 

diikuti oleh seluruh warga madrasah MA 

Miftahussalam, baik dari guru, karyawan dan peserta 

didik. Sholat Dhuha dimulai pukul 09.20 WIB sampai 

selesai. Setelah melaksanakan sholat Dhuha, 

disambung langsung dengan kegiatan pembacaan 

Ratib Al-Haddad yang juga diikuti oleh seluruh warga 

madrasah MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Diawali dengan membagikan buku Ratib Al-Haddad 

yang sudah disediakan oleh madrasah. Buku masih 

disediakan pihak madrasah Karena tidak semua 

peserta didik sudah hafal dari bacaan tersebut. Setelah 

sudah dibagikan, imam sholat Dhuha juga yang 

memimpin pembacaan Ratib Al-Haddad ini.  untuk 

pembacaan Ratib Al-Haddad sendiri dalam 

pelaksanaannya membutuhkan waktu sekitar 10 menit 

hingga selesai. Setelah selesai, para peserta didik 

menyalami seluruh guru dan karyawan. Setelah itu 

para peserta didik dipersilahkan istirahat sampai 

memasuki jam pelajaran berikutnya. Hal ini 

disampaikan oleh kepala MA Miftahussalam: 

Pelaksanaan Sholat Dhuha dan Ratib Al-Haddad ini 

dimulai dengan mengikuti Sholat Dhuha terlebih dahulu. 

Sholat dhuha dimulai pukul 09.20 WIB sampai selesai. 

Setelah selasai langsung disambung dengan pembacaan 
Ratib A-Haddad. Sebelum dimulai, dibagikan terlebih 

dahulu buku yang berisi bacaan Ratib Al-Haddad karena 

masih banyak para peserta didik yang belum hafal. 
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Waktu pelaksanaan sendiri membutuhkan waktu sekitar 

10 menitan. Setelah sudah selesai, peserta didik 

menyalami seluruh guru dan karyawan dan dilanjutkan 

istirahat hingga masuk jam pelajaran selanjutnya.76 

 

c. Shalat dhuhur berjamaah 

Shalat dhuhur berjamaah di MA 

Miftahussalam dilaksanakan pada waktu istirahat 

kedua, yakni pukul 12.10-13.00. Ketika bel 

istirahat berbunyi para peserta didik langsung 

menuju masjid. Sebelum sholat dimulai, Adzan dan 

pujian terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah banyak 

yang masuk masjid, iqomah dikumandangkan. 

Imam dipimpin oleh salah satu guru dari madrasah 

sesuai jadwal yang ada. Setelah selesai sholat, 

dilanjut dzikir dan salam. 

Salat dhuhur berjamaah sangat kental dengan 

ukhuwah yang melambangkan persatuan, sehingga 

dengan berjamaah membawa barokah, dan 

kemaslahatan, sehingga persatuan di madrasah 

benar-benar dirasakan, serta kentalnya dengan sang 

pencipta juga dirasakan, hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Mansyur. 
kemudian yang ketiga jamaah shalat dhuhur, ini sangat 

kental dengan ukhuwah atau persatuan sehingga 

dengan berjamaah membawa barokah, dengan 

berjamaah membawa kemaslahatan sehingga persatuan 

di madrasah betul-betul biar dirasakan, kentalnya 

dengan sang khalik juga dirasakan.77 
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d. Pengkajian kitab kuning 

Pembelajaran kitab kuning di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung, dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Kitab 

kuning diajarkan oleh guru yang sudah 

berpengalaman dalam bidang kitab kuning tersebut. 

Cara pelaksanaannya hampir sama pengajarannya 

di pesantren-pesantren, yaitu guru membacakan 

kitab dan maknanya dalam bahasa jawa, kemudian 

siswa memaknai kitabnya masing-masing sesuai 

apa yang dibacakan guru. Walaupun makna kitab 

tersebut berbahasa jawa, tatapi siswa menulis 

dengan huruf arab atu biasa disebut dengan huruf 

pegon.  Setelah membacakan kitab, guru juga 

menerangkan materi yang sudah dibacakan 

sebelumnya.78 

Untuk menunjang kepahaman terhadap 

agama, di MA Miftahussalam kental diajarkan 

kitab kuning yang mana notabene kitab kuning ini 

adalah sumbernya ilmu yang dikaji oleh para-para 

ulama masyhur terdahulu, sehingga sangat 

diharapkan barokahnya kitab kuning ini, dengan 

mengkaji kitab-kitab lama sehingga dengan 

membacanya terasa sekali, berdekatan dengan hati, 

hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak 

Mansyur. 
Di samping itu, untuk menunjang kepahaman terhadap 

agama, disini kental diajarkan kitab kuning yang mana 
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notabene kitab kuning ini adalah sumbernya ilmu yang 

dikaji oleh para-para piagung dulu, sehingga sangat 

diharapkan barokahnya kitab kuning ini, dengan 

mengkaji kitab-kitab lama, yang jelas itu 

pembuatannya adalah dilantari dengan riyadhah yang 
kuat, sehingga dengan membacanya terasa sekali, 

berdekatan dengan hati. Semua kelas ada pembelajaran 

kitab kuning.79 

 

e. Budaya 5s (senyum, salam, sapa, sopan, dan 

santun) 

Salah satu contoh budaya 5s yang selalu 

diimplementasikan di MA Miftahussalam yaitu 

dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan setelah 

selesai shalat berjamaah. Setelah selesai shalat 

semua siswa dan guru berjabat tangan, hal ini 

menunjukkan adanya budaya sopan dan santun.80 

Setiap masuk kelas siswa yang baru datang 

atau yang terlambat, ketika guru sudah ada, siswa 

tersebut biasanya selalu mengucap salam. Ketika 

berjumpa dijalan, juga diusahakan mengucap 

salam, antara siswa dengan siswa lainnya juga 

saling menyapa, hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Mansyur. 
Disamping itu ada budaya 5s, setiap masuk kelas anak 

yang baru datang, yang terlambat ataupun ketika pak 

guru sudah ada biasanya selalu salam, jumpa dijalan 

diusahakan salam, antara siswa dengan siswa juga 

saling sapa menyapa.81 
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Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak madrasah 

melalui Budaya sekolah ini adalah menjadikan MA 

Miftahussalam ini sebagai madrasah yang selalu 

diberkahi oleh Allah karena selalu menjunjung 

tinggi nilai keagamaan yang dibangun, menjadikan 

setiap  ilmu yang diajarkan oleh para guru kepada 

para peserta didiknya sebagai ilmu yang 

bermanfaat baik untuk dirinya maupun di 

masyarakat,serta menjadikan para peserta didik  

anak yang sholeh dan sholehah yang selalu taat 

atas perintah Allah SWT,dan yang terakhir tujuan 

dari pelaksanan kegiatan ini adalah menjadikan 

perilaku, sikap dan akhlak para peserta didik 

menjadi terarah. Hal ini disampaikan Bpk Mansyur 

selaku kepala madrasah: 

Tujuan diadakan budaya sekolah ini adalah menjadikan 

Madrasah ini selalu diliputi keberkahan Allah SWT, 

ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru selalu 

menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga 
menjadikan para peserta didik di madrasah ini menjadi 

anak yang sholeh dan sholehah serta setiap perilakunya 

selalu terarah82. 

 

2. Kontribusi Budaya Sekolah Dalam Peningkatan 

Religiusitas Peserta Didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung. 

Sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam 

suatu organisasi termasuk madrasah tentu tidak akan 

bertahan dan berjalan lancar tanpa adanya 
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keikutsertaan dari seluruh warga madrasah, termasuk 

peserta didik. Budaya sekolah yang ada di MA 

Miftahussalam merupakan salah satu hal yang dapat 

meningkatkan religiusitas peserta didik. Sebagai 

upayanya, pihak madrasah mewajibkan seluruh 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa 

terkecuali. Bahkan, karena pentingnya kegiatan ini, 

pihak madrasah khususnya guru-guru memperketat 

agar memastikan para peserta didik seluruhnya 

mengikuti kegiatan tersebut dengan mengecek disetiap 

kelas untuk memastikannya.Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Waijo selaku Waka Kesiswaan MA 

Miftahussalam:  

Budaya sekolah ini kan juga merupakan kegiatan yang 

penting dalam malatih peserta didik dalam menanamkan 

karakter khususnya  religiusitas seorang muslim. 

Sehingga dari pihak madrasah sendiri mewajibkan 

seluruh peserta didik mengikutinya. Bahkan, guru – guru 

mengecek seluruh kelas untuk memastikan semua 

peserta didik mengikuti kegiatan ini.83 

 

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwasanya 

setelah berjalannya budaya sekolah yang diterapkan 

ini, banyak perubahan yang terjadi dalam artian 

positif, salah satunya adalah peserta didik merasa 

lebih dekat dengan sang pencipta, apalagi budaya 

yang diterapkan oleh pihak madrasah banyak yang 

mendukung itu, seperti sholat dhuha, pembacaan 

Ratib Al-Haddad, dan Sholat Dhuhur berjama’ah. 
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Bahwasanya setelah berjalannya budaya sekolah yang 

diterapkan ini, banyak perubahan yang terjadi dalam 

artian positif, salah satunya adalah peserta didik merasa 

lebih dekat dengan sang pencipta, apalagi budaya yang 

diterapkan oleh pihak madrasah banyak yang 
mendukung itu, seperti sholat dhuha, pembacaan Ratib 

Al-Haddad, dan Sholat Dhuhur berjama’ah.84 

 

Menurut Bangkit yang merupakan salah satu 

siswa MA Miftahussalam, budaya sekolah yang 

mendukung akan lebih dekatnya dengan Alloh 

adalah mengikuti Sholat dan pembacaan rotib Al-

Haddad. Ini  dapat mendekatkan diri kepada Allah 

SWT karena didalamnya terdapat bacaan-bacaan 

dzikir dan do’a-do’a, apalagi kegiatannya laksanakan 

rutin setiap hari. 

Tentu banyak yang dirasakan, apalagi kegiatan di 

madrasah sangat mendukung, seperti sholat, Ratib Al-

Haddad dan lain-lain. Setelah malaksanakan ini merasa 

lebih dekat dengan Alloh SWT, apalagi bacaan 

didalamnya terdiri dari dzikir dan do’a-do’a.85 

 

Hal ini juga dirasakan oleh oleh Elfina salah 

satu siswi MA Miftahussalam Kambeng Slahung, ia 

berkata bahwa: 
Banyak yang saya rasakan, terutama saya lebih merasa 

dekat dengan Allah SWT, kan di Madrasah setiap hari 

mengamalkan ibadah yang lebih dekat dengan Allah 

SWT, seperti Sholat Dhuha, pembacaan Ratib Al-

Haddad dan Shoat Dhuhur berjama’ah. 86 
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Dengan adanya kebiasaan tersebut dapat 

meningkatkan berbagai aspek positif peserta didik 

karena besifat wajib diikuti. Pembiasaan pengamalan 

tersebut juga dapat meningkatkan religiusitas peserta 

didik dalam hal lebih taat dan rajin untuk beribadah. 

Sehingga pendidikan karakter yang ingin dicapai 

pihak madrasah kepada para peserta didik tercapai 

dengan adanya budaya sekolah ini. Jadi, walaupun 

pada awalnya untuk membiasakan peserta didik 

mengikuti budaya tersebut perlu dipaksa tetapi juga 

menimbulkan dampak terhadap peningkatan 

religusitas peserta didik,yaitu lebih taat dan 

khusuknya dalam melaksanakan ibadah yang 

dijalankan. Begitulah yang dijelaskan oleh Ibu 

Khusnul selaku guru Akidah Akhlak MA 

Miftahussalam. 
Jelas ada, dengan adanya kebiaasaan budaya sekolah itu 

ketaatan dan kekhusukannya saat beribadah akan 

semakin meningkat, jadi fungsi madrasah sebagai wadah 

pendidikan karakter bisa tercapai. mungkin pertama ya 

agak dipaksa tapi ada dampaknya, yaitu menjadi 

terbiasa.87 

 

Hal ini diamini oleh Fadil, salah satu peserta 

didik MA Miftahussalam ini. Dia merasa setelah 

mengikuti kegiatan ini ada perubahan yang dirasakan 

khususnya dalam ketaatan dan khusukan dalam 

beribadah yang dilakukannya setiap hari. Walaupun 

                                                             
87 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/16-07/2019 



73 

 

 

tidak dirasakan secara praktis, tetapi satu faktor yang 

mendukung adalah pembiasaan yang dilakukan pihak 

madrasah dengan mengadakan budaya sekolah secara 

rutin.  
Iya, saya merasakan perubahan setelah mengikuti 
budaya sekolah ini,apa lagi setiap hari selalu 

dilaksanakan. Perubahan yang dirasa adalah lebih taat 

dan khusuk dalam beribadah yang semakin baik,ya 

walaupun tidak langsung merasakannya secara cepat.88 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Rosyid, dia 

merasa ada perubahan yang dirasakan. Selain semakin 

dekat dengan Allah SWT, ada perubahan dari ketaatan 

dan kehusukan dalam beribadah dalam beribadah 

setiap hari. 

Saya merasa semakin dengan Allah SWT dan ada 

perubahan lebih khusuk dan taat beribadah yang 

semakin baik setelah melaksanakan budaya sekolah 

yang diterapkan setiap hari oleh madrasah.89 

 

Dari segi pengetahuan agama, peserta didik 

mendapatkan pengetahuan agama yang lebih 

dibanding sekolah yang lain, hal ini dikarenakan selain 

mendapatkan ilmu umum dan ilmu agama yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, budaya sekolah yang 

diterapkan oleh pihak madrasah yaitu adanya 

pengkajian kitab kuning . Hal ini menjadikan point 

plus bagi peserta didik dalam pengetahuan agama 
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dibandingkan dengan sekolah yang lain. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Waijo selaku Waka 

Kesiswaan: 

 
Kita memiliki point plus dalam dalam pendidikan 
agama, yaitu peserta didik mendapatkan pendidikan 

tambahan yaitu pengkajian kitab kuning. Hal ini tidak 

banyak dilakukan oleh sekolah yang lain. 90 

 

Lebih lanjut, Pak Waijo juga menjelaskan 

tentang perubahan yang terjadi setelah diadakan 

pembacaan Budaya sekolah. Perubahan tersebut 

diantaranya terkait kebiasaan peserta didik, yang saat 

awal-awal diterapkan budaya sekolah, banyak peserta 

didik yang saat akan sholat tidak langsung berwudhu 

malah bersantai-santai, saat berdzikir sebagian masih 

rame sendiri. Apalagi sebelum diadakan Sholat dhuha 

dan pembacaan Rotib Al-Haddad para peserta didik 

bisa berkeliaran jauh, tetapi setelah diterapkan para 

peserta didik hanya berkeliaan di sekitar lingkungan 

madrasah karena waktu istirahat sebagian terpakai 

untuk melaksanakan sholat dhuha dan pembacaan 

Rotib Al-Haddad. lama-kelamaan peserta didik akan 

lebih taat dan khusuk dalam beribadah. 
Ada perbedaan antara sebelum diadakan budaya sekolah 

dan setelahnya, perbedaannya mungkin dari kebiasaan, 

yang biasanya belum masuk pagi,  dengan adanya 
seperti ngaji pagi, walaupun dengan terpaksa dibiasakan 

berangkat pagi, yang sebelum nya belum terbiasa shalat 

dhuha, dengan diadakannya itu akan aktif shalat dhuha, 

sekarang waktu istirahat siswa hampir stabil digunakan 
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di lingkungan sekolah, ada dari keamanan yang 

memantau, itu diantaranya karena dampak 

dilaksanakanya shalat dhuha dan pembacaan rotib Al-

Haddad termasuk dari ketertiban peningkatan keamanan 

itu juga. Waktu sholat dan dzikir juga lama-kelamaan 
peserta didik lebih taat dan khusuk dalam beribadah.91 

 

Ada perubahan penting yang terjadi yang terjadi 

pada peserta didik dari budaya sekolah yang 

diterapkan, yaitu kesadaran dalam mengikuti budaya 

sekolah di MA Miftahussalam. Ada sebagian siswa 

yang mengikutinya karena kesadaran, sekedar 

mengikuti peraturan sekolah, dan apabila tidak 

mengikuti takut akan dihukum, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Waijo: 
Itu kembali keanak masing-masing. Ada yang kesadaran 

sudah ada, ada anak yang melaksanakan karena 

terbentur aturan, ada yang melaksanakan karena ada 

sanksi, jadi semua kembali ke anak.92 

 

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan tolak 

ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah 

peserta didik mengikuti kegiatan ini karena kesadaran, 

sekedar mengikuti peraturan sekolah, atau apabila 

tidak mengikuti takut akan dihukum yaitu dari 

bagaimana peserta didik mengikuti budaya sekolah 

saat berada di Madrasah. 
Itu biasanya dari bagaimana mereka saat mengikuti 

budaya sekolah, jadi bisa dilihat kebiasaan mereka.93 
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Terkait dengan alasan mengikuti pembacaan 

Rotib Al-Haddad tersebut, Apriliani salah satu siswi 

MA Miftahussalam mengatakan bahwa ia mengikuti 

pembacaan rotib Al-Haddad ini karena budaya 

tersebut menjadi peraturan sekolah dan juga karena 

kesadaran, jadi secara bertahap kesadaran itu tumbuh. 
Karena sudah menjadi peraturan sekolah, karena 
kesadaran juga, jadi ya secara bertahap.94 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Elfina Rosita 

Sari salah satu siswa MA Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, ia berkata bahwa: 
Karena itu kesadarannya masing-masing, perlahan 

secara bertahap kesadaran itu ada.95 

 

Retno juga mengatakan bahwa apabila budaya 

sekolah tersebut tidak diwajibkan, ia tetap akan 

mengikutinya, karena mengikuti mengikuti kegiatan 

itu adalah timbul dari kesadarannya. 

Iya, karena mengikuti kegiatan itu adalah 

timbul dari kesadarannya masing-masing.96 

 

Siswa yang disiplin mengikuti di madrasah, 

belum tentu mengamalkan kegiatan tersebut 

sepenuhnya di rumah. Mohammad Rosyid salah satu 

siswa MA Miftahussalam, mengatakan bahwa 
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dirumah ia jarang membaca rotib Al-Haddad tersebut 

dirumah. 

Kalo Sholat Dhuha, pembacaan Rotib Al-

Haddad di rumah itu jarang sekali saya 

amalkan.97 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Budaya Sekolah Sebagai upaya Peningkatan 

Pendidikan Karakter Peserta Didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

a. Faktor pendukung 

Budaya Sekolah yang diterapkan di MA 

Miftahussalam berjalan dengan baik salah satunya 

karena yang melandasinya tidak lain adalah ibadah. 

Harapannya dengan mendekatkan diri kepada 

Allah, semua urusan madrasah maupun urusan para 

peserta didik akan dimudahkan oleh Allah, cepat 

paham serta bisa mengamalkan ilmunya, dan yang 

paling pokok adalah untuk ibadah, hal ini sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Mansyur: 
Saya kira yang melandasinya adalah tidak ada lain 

adalah ibadah, siapa yang dekat kepada Allah itu akan 

dimudahkan segala urusannya tentunya kita berharap 

dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga 

semua urusan madrasah maupun urusan anak-anak 
terkait dalam mencari ilmu ini harapannya 

dimudahkan oleh Allah, cepat paham, cepat pandai 

dan bisa mengamalkan ilmunya, yang paling pokok 

adalah untuk ibadah.98 
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Adanya masjid yang luas dan asrama juga 

menjadi pendukung dalam pelaksanaan Budaya 

Sekolah ini. Masjid yang luas dapat mencukupi 

untuk menampung semua siswa di madrasah, jadi 

semua siswa dapat mengikuti kegiatan ini  secara 

bersama-sama setiap hari, tanpa ada jadwal per 

kelas. Hal ini disampaikan  Pak Waijo: 
Adanya masjid yang luas dan asrama juga menjadi 

pendukung implementasi budaya religius. Jadi 

Alhamdulillah masjid ini sudah diwaqafkan dari 

keluarga mbah yai, tentunya madrasah juga ikut 

memilikinya, sehingga ikut meramaikan dan ikut 

merawatnya.adanya masjid setelah direhap dan ditata 

sedemikian rupa insyaallah sudah mencukupi untuk 

menampung semua anak anak yang di madrasah, jadi 

setiap hari semua mengikuti bersama-sama, tidak ada 
jadwal per kelas, dan tidak membedakan kelas. 99 

 

Faktor pendukung lainnya adalah juga 

tesedianya fasilitas pendukung yang memadahi 

selama pelaksanaan Budaya sekolah ini seperti 

halnya imam ini didukung dengan penggunaan 

microphone sehingga seluruh jama’ah 

mendengarkan semuanya. Selain itu juga 

penyediaan buku berisi tuntunan bacaan Rotib Al-

Haddad yang disediakan madrasah guna 

mempermudah para peserta didik mengamalkan 

amalan tersebut karena banyak dari peserta didik 

yang belum menghafalkannya. Ini disampaikan 

                                                             
99 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/16-07/2019 
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oleh Ibu Khusnul selaku Waka Sarana dan 

Prasarana MA Miftahussalam: 
Alhamdulilah dimadrasah sini dalam mendukung 

seluruh kegiatan keagamaan peserta didik sudah 

terbilang sangat memadahi, selain masjid yang 

dimiliki sudah sangat luas untuk menampung seluruh 

peserta didik, tersedia juga microphone  yang 

digunakan imam sehingga seluruh jama’ah bisa 

mendengarkan semuanya. Ada lagi buku berisi 

tuntunan bacaan Rotib Al-Haddad bagi peserta didik 

yang belum hafal.100 

  

Selain adanya masjid yang luas, fasilitas yang 

lengkap dan adanya, yang menjadi faktor 

pendukung lainnya dalam pelaksaanan budaya 

sekolah adalah adanya pembinaan dari bapak ibu 

guru dan orang tua. Hal ini karena, dimana-mana 

tanpa ada dukungan dan binaan siswa ingin bebas 

dan liar, istilahnya ingin semaunya sendiri. Salah 

satunya adalah dengan melakukan penjagaan dan 

memastikan seluruh peserta didik mengikuti 

kegiatan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Bapak Waijo: 
Selain adanya masjid yang luas, fasilitas yang lengkap 

dan adanya, yang menjadi faktor pendukung lainnya 

dalam pelaksaanan budaya sekolah adalah adanya 

pembinaan dari bapak ibu guru dan juga orang tua. Hal 

ini karena, dimana-mana tanpa ada dukungan dan 

binaan siswa ingin bebas dan liar, istilahnya ingin 

semaunya sendiri. yaitu dengan melakukan penjagaan 

dan memastikan seluruh peserta didik mengikuti 

kegiatan tersebut.101 

                                                             
100 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/16-07/2019 
101 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/16-07/2019 
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b. Faktor penghambat (kendala) 

Budaya Sekolah di MA Miftahussalam 

selama ini berjalan dengan baik, ketika ada 

kendala, tergolong kendala kecil seperti keaktifan 

siswa yang kadang kurang aktif, hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mansyur: 
Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, ketika 

ada kendala paling kendala kecil, seperti keaktifan 

siswa kadang-kadang ada yang kurang aktif.102 

 

Terkait kendala yang timbul dari siswa, 

seiring dengan usia perkembangan, siswa (remaja) 

memiliki ego yang tinggi, terkadang siswa ingin 

menonjolkan nafsu dan egonya. Sehingga misalnya 

waktu shalat dhuha dan pembacaan Ratib Al-

Haddad, siswa merasa kurang puas istirahatnya dan 

perlu diingatkan. Hal ini disampaikan oleh Bu 

Khusnul: 
Seiring dengan usia perkembangan anak, remaja ini 
egonya tinggi, tentunya suatu saat kadang kadang anak 

ini ingin menonjolkan nafsu atau egonya, sehingga 

waktunya dhuha dan pembacaan rotib Al-Haddad 

kurang puas istirahatnya, sehingga perlu diingatkan, 

saya kira dimana - mana yang namanya anak atau 

remaja itu sifatnya memang penampilannya ingin 

diperhatikan dan sebagainya.103 

 

beliau menjelaskan juga bahwa, yang 

menjadi kendala lain yaitu dimusim kemarau di 

madrasah sering kehabisan air, sehingga saat 

                                                             
102 Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/15-07/2019 
103 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/16-07/2019 
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berwudhu antri dan menanti karena keterbatasan 

air. Dari prasarana untuk berwudhu juga sedikit 

kurang, tetapi akhir-akhir ini sudah ditambah sesuai 

kebutuhan. 
Kendala yang kedua kalau dimusim kemarau disini 
sering kehabisan air, sehingga wudhunya antri, 

menanti karena terbatasnya air. Yang sedikit kurang 

juga prasarana untuk berwudhu, tetapi akhir-akhir ini 

Alhamdulillah sudah ditambah jadi karena anaknya 

banyak, krannya  harus sesuai dengan kebutuhan. 

Kendalanya sementara ini, Alhamdulillah tidak 

mengganggu dan mengurangi kegiatan tersebut.104 

 

Selain itu, menurut beliau teks bacaan rotib 

Al-Haddad yang dibagikan kepada seluruh peserta 

didik untuk sekarang ini sebagian dalam keadaan 

kurang layak pakai. Hal itu dikarenakan selama 

pengamalan bacaan Rotib Al-Haddad ini dimulai 

belum pernah mengadakan perbaikan khususnya 

untuk teks bacaan tersebut. 

teks bacaan rotib Al-Haddad yang dibagikan kepada 

seluruh peserta didik untuk sekarang ini sebagian 

dalam keadaan kurang layak pakai. Hal itu 

dikarenakan selama pengamalan bacaan Rotib Al-

Haddad ini dimulai belum pernah mengadakan 

perbaikan khususnya untuk teks bacaan tersebut.105 

 

 

 

 

                                                             
104 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/16-07/2019 
105 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/16-07/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan Budaya Sekolah Yang Ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan 

simbol-simbol yang di praktekkan oleh kepala sekolah, 

guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat 

sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di 

masyarakat luas. 

Pola pembiasaan dalam sebuah budaya sebagai 

sebuah nilai yang diakuinya bisa membentuk sebuah 

pola perilaku. Sebuah nilai budaya yang merupakan 

sebuah sistem bisa menjadi asumsi dasar organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah 

terbentuknya budaya yang kuat yang bisa 

mempengaruhi. Budaya yang kuat bisa dimaknakan 

sebagai budaya yang dipegang secara intensif secara 

luas dianut dan semakin jelas disosialisasikan dan 

diwariskan dan berpengaruh terhadap lingkungan dan 

perilaku manusia. Dalam hal ini budaya yang 

diinternalisasikan akan berpengaruh terhadap sistem 

perilaku. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh para praktisi 

pendidikan untuk membentuk budaya sekolah, di 

antaranya melalui pemberian contoh, pembiasaan hal 

hal yang baik, penegakkan disiplin, pemberian 

motivasi, pemberian hadiah terutama psikologis, 

82 
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pemberian hukuman dan penciptaan suasana yang 

berpengaruh bagi penumbuhan siswa. 

Di MA Miftahussalam Budaya Sekolah menjadi 

salah satu grand desain yang dijadikan tombak utama 

dalam berjalannya proses pendidikan di lembaga 

tersebut. MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

merupakan Madrasah yang memiliki visi ialah 

terwujudnya lulusan madrasah yang beriman, berilmu, 

dan beramal shaleh, dan MA Miftahussalam juga 

memiliki misi yang pertama yakni menumbuh 

kembangkan sikap dan perilaku islami atau dalam kata 

lain membentuk religiusitas peserta didik. Oleh karena 

itu, perlu mengadakan sebuah pembiasaan dan latihan 

yang dicanangkan oleh pihak madrasah kepada seluruh 

peserta didik agar kedepannya budaya sekolah yang 

sudah dibangun menjadi kebiasaan dan melatih 

kepribadian mereka saat lulus dari madrasah. secara 

umum tentang implementasi kegiatan budaya sekolah 

yang diterapkan sehari-hari di MA Miftahussalam, 

yang diantaranya: budaya 5s (salam, sapa, senyum, 

sopan dan santun), pembiasaan membaca Al-Qur’an 

pagi, shalat dhuha dan dzikir rathibul haddad, shalat 

dhuhur berjamaah dan pembelajaran kitab kuning. 

1. Pembiasaan mengaji Al-Qur’an  

Pembiasaan pembacaan Al-Qur’an dilakukan 

setiap hari saat sebelum memulai pelajaran yaitu 

pada pukul 06.50 - 07.20 WIB. Pelaksanaannya di 

kelas masing-masing. Metode yang digunakan 

adalah shorogan. Setelah berdo’a, guru 
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membacakan ayat Al-Qur’an dan peserta didik 

menirukan apa yang bacakan guru sebelumnya 

hingga dinyatakan benar. Semua peserta didik 

mendapatkan jatah yang sama. Manfaat dari 

kegiatan tersebut, yakni dengan kegiatan tersebut, 

harapannya adalah peserta didik menjadi terbiasa 

membaca Al-Qur’an setiap hari, dan merasa bahwa 

membaca Al-Qur’an merupakan kebutuhan mereka 

sendiri bukan karena kehendak madrasah semata. 

Diharapkan setelah setiap hari membaca Al-

Qur’an, ilmu yang diserap oleh peserta didik 

selama sehari penuh dinilai pahala dan dapat 

bermanfaat. 

2. Shalat dhuha dan dzikir Ratib Al-Haddad 

Shalat dhuha berjamaah dan dzikir Ratib Al-

Haddad yang dibiasakan di MA Miftahussalam, 

dilaksanakan pada waktu sebelum jam istirahat, 

yaitu pukul 09.20- 09.50. Pelaksanaan dari kegiatan 

pembacaan Ratib Al-Haddad ini adalah dimulai 

dengan melaksanakan Sholat Dhuha berjamaah 

yang diikuti oleh seluruh warga madrasah MA 

Miftahussalam, baik dari guru, karyawan dan 

peserta didik. Sholat Dhuha dimulai pukul 09.20 

WIB sampai selesai. Setelah melaksanakan sholat 

Dhuha, disambung langsung dengan kegiatan 

pembacaan Ratib Al-Haddad yang juga diikuti oleh 

seluruh warga madrasah MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung. Diawali dengan membagikan 

buku Ratib Al-Haddad yang sudah disediakan oleh 
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madrasah. Buku masih disediakan pihak madrasah 

Karena tidak semua peserta didik sudah hafal dari 

bacaan tersebut. Setelah sudah dibagikan, imam 

sholat Dhuha juga yang memimpin pembacaan 

Ratib Al-Haddad ini.  untuk pembacaan Ratib Al-

Haddad sendiri dalam pelaksanaannya 

membutuhkan waktu sekitar 10 menit hingga 

selesai. Setelah selesai, para peserta didik 

menyalami seluruh guru dan karyawan. Setelah itu 

para peserta didik persilahkan istirahat sampai 

memasuki jam pelajaran berikutnya. 

3. Shalat dhuhur berjamaah 

Shalat dhuhur berjamaah di MA 

Miftahussalam dilaksanakan pada waktu istirahat 

kedua, yakni pukul 12.10-13.00. Ketika bel 

istirahat berbunyi para peserta didik langsung 

menuju masjid. Sebelum sholat dimulai, Adzan dan 

pujian terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah banyak 

yang masuk masjid, iqomah dikumandangkan. 

Imam dipimpin oleh salah satu guru dari madrasah 

sesuai jadwal yang ada. Setelah selesai sholat, 

dilanjut dzikir dan salam. 

Salat dhuhur berjamaah sangat kental dengan 

ukhuwah yang melambangkan persatuan, sehingga 

dengan berjamaah membawa barokah, dan 

kemaslahatan, sehingga persatuan di madrasah 

benar-benar dirasakan, serta kentalnya dengan sang 

pencipta juga dirasakan. 
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4. Pengkajian kitab kuning 

Pembelajaran kitab kuning di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung, dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Kitab 

kuning diajarkan oleh guru yang sudah 

berpengalaman dalam bidang kitab kuning tersebut. 

Cara pelaksanaannya hampir sama pengajarannya 

di pesantren-pesantren, yaitu guru membacakan 

kitab dan maknanya dalam bahasa jawa, kemudian 

siswa memaknai kitabnya masing-masing sesuai 

apa yang dibacakan guru. Walaupun makna kitab 

tersebut berbahasa jawa, tatapi siswa menulis 

dengan huruf arab atu biasa disebut dengan huruf 

pegon.  Setelah membacakan kitab, guru juga 

menerangkan materi yang sudah dibacakan 

sebelumnya. 

Untuk menunjang kepahaman terhadap 

agama, di MA Miftahussalam kental diajarkan 

kitab kuning yang mana notabene kitab kuning ini 

adalah sumbernya ilmu yang dikaji oleh para-para 

ulama masyhur terdahulu, sehingga sangat 

diharapkan barokahnya kitab kuning ini, dengan 

mengkaji kitab-kitab lama sehingga dengan 

membacanya terasa sekali, berdekatan dengan hati. 

5. Budaya 5s (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) 

Salah satu contoh budaya 5s yang selalu 

diimplementasikan di MA Miftahussalam yaitu 

dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan setelah 

selesai shalat berjamaah. Setelah selesai shalat 
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semua siswa dan guru berjabat tangan, hal ini 

menunjukkan adanya budaya sopan dan santun. 

Setiap masuk kelas siswa yang baru datang 

atau yang terlambat, ketika guru sudah ada, siswa 

tersebut biasanya selalu mengucap salam. Ketika 

berjumpa dijalan, juga diusahakan mengucap 

salam, antara siswa dengan siswa lainnya juga 

saling menyapa. 

 

B.  Kontribusi Budaya Sekolah Dalam Peningkatan 

Religiusitas Peserta Didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung. 

Budaya sekolah adalah keseluruhan latar, fisik, 

lingkungan, suasana, dan iklim sekolah yang secara 

produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi 

bertumbuhkembangnya kecerdasan, ketrampilan, dan 

aktifitas siswa. 

Budaya yang tercipta di suatu organisasi terutama 

lembaga pendidikan tercipta karena adanya 

pembiasaan. Pola pembiasaan dalam sebuah budaya 

sebagai sebuah nilai yang diakuinya bisa membentuk 

sebuah pola perilaku. Budaya yang kuat bisa 

dimaknakan sebagai budaya yang dipegang secara 

intensif secara luas dianut dan semakin jelas 

disosialisasikan dan diwariskan dan berpengaruh 

terhadap lingkungan dan perilaku manusia. 

Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan 

menjadi cerdas, tidak hanya otaknya namun juga cerdas 

secara emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal 
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terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong 

masa depan. Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan 

dapat berhasil dalam menghadapi segala macam 

tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademis. 

 Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berlandaskan bangsa dan budaya seperti religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

Nilai religiusitas adalah satu hal yang penting yang 

harus dimiliki. Religiusitas perlu dibentuk dan 

ditingkatkan dengan baik untuk tercapainya tujuan 

menciptakan generasi yang cerdas dan bertaqwa. 

Religiusitas tidak hanya berpengaruh pada sikap taat 

pada agamanya tetapi juga memperbaiki karakter dan 

moral peserta didik. Mengingat perlu adanya pembiasaan 

agar nilai religius tersebut dapat diingat dan diterapkan 

oleh peserta didik maka hal tersebut dapat diajarkan 

melalui budaya sekolah dimana siswa sangat terlibat di 

dalamnya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa 

melakukan peraturan yang sudah menjadi pembiasaan 

selama beraktifitas di sekolah. Untuk melaksanakan 

budaya sekolah memang perlu dipertimbangkan pula 

SDM yang memenuhi dan sesuai agar dapat dilaksanakan 

dengan disiplin dan optimal.  
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Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan 

agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, 

perilaku (moralitas agama, dan sikap sosial keagamaan). 

Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin 

dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak, atau 

dengan ungkapan lain adalah iman, islam, dan ihsan. Bila 

semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia 

itulah insan beragama yang sesungguhnya. Di dalam 

buku ilmu jiwa agama, Dradjat mengemukakan istilah 

kesadaran agama (religious consciousness) dan 

pengalaman agama (religious experience). Kesadaran 

agama merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran 

dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan 

sebagai aspek mental dari aktivitas agama. Pengalaman 

agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, 

yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang 

dihasilkan oleh tindakan. Peneliti menemukan 3 dimensi 

yang sesuai dengan hasil dari penelitian yang sudah 

dilakukan, yaitu dari dimensi keyakinan, dimensi praktik 

agama dan dimensi pengetahuan agama. 

Adapun keterangan dari dimensi-dimensi 

adalah sebagai berikut:106 

1) Dimensi keyakinan  

Dimensi ini berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang 

teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. 
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Di MA Miftahussalam, banyak perubahan 

yang terjadi dalam artian positif, salah satunya 

adalah peserta didik merasa lebih dekat dengan 

sang pencipta, apalagi budaya yang diterapkan 

oleh pihak madrasah banyak yang mendukung 

itu, seperti sholat dhuha, pembacaan Ratib Al-

Haddad, dan Sholat Dhuhur berjama’ah. 

2) Dimensi praktik agama  

Dimensi ini mencakup perilakuan 

pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan 

orang untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. Praktik-praktik 

keagaman ini terdiri atas dua kelas penting 

yaitu: Ritual mengacu kepada seperangkat ritus, 

tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek 

suci yang semua mengharapkan para pemeluk 

melaksanakan. Ketaatan dan ritual bagaikan 

ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. 

Di MA Miftahussalam, praktek agama 

yang dilaksanakan bisa terbilang sangat 

kondusif. Salah satu faktor pendukungnya 

adalah diwajibkannya seluruh peserta didik 

mengikuti budaya sekolah, dalam hal ini 

kegiatan keagamaan yang sudah di terapkan di 

lembaga tersebut. Dengan adanya kebiasaan 

tersebut dapat meningkatkan berbagai aspek 

positif peserta didik. Pembiasaan pengamalan 

tersebut juga dapat meningkatkan religiusitas 

peserta didik dalam hal lebih taat dan rajin 
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untuk beribadah. Sehingga pendidikan karakter 

yang ingin dicapai pihak madrasah kepada para 

peserta didik tercapai dengan adanya budaya 

sekolah ini, Jadi, walaupun pada awalnya untuk 

membiasakan peserta didik mengikuti budaya 

tersebut perlu dipaksa tetapi juga menimbulkan 

dampak terhadap peningkatan religusitas peserta 

didik, yaitu lebih taat dan khusuknya dalam 

melaksanakan ibadah yang dijalankan. Hal ini 

bisa dikatakan berhasil karena banyak peserta 

didik yang memiliki respon positif bahwa lebih 

taat dalam dalam beribadah. 

3) Dimensi pengetahuan agama,   

Dimensi ini mengacu kepada harapan 

bahwa orang-orang yang beragama paling tidak 

memiliki sejumlah minimal pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, 

kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Peserta didik di MA Miftahussaam 

mendapatkan pengetahuan agama yang lebih 

dibanding sekolah yang lain, hal ini dikarenakan 

selain mendapatkan ilmu umum dan ilmu agama 

yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

budaya sekolah yang diterapkan oleh pihak 

madrasah yaitu adanya pengkajian kitab kuning 

. Hal ini menjadikan point plus bagi peserta 

didik dalam pengetahuan agama dibandingkan 

dengan sekolah yang lain. 
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Ada perubahan penting yang terjadi yang terjadi 

pada peserta didik dari budaya sekolah yang diterapkan, 

yaitu kesadaran dalam mengikuti budaya sekolah di MA 

Miftahussalam. Ada sebagian siswa yang mengikutinya 

karena kesadaran, sekedar mengikuti peraturan sekolah. 

Siswa yang disiplin mengikuti di madrasah, belum tentu 

mengamalkan kegiatan tersebut sepenuhnya di rumah. 

Hal ini merupakan pengalaman yang terbentuk dari 

diterapkannya budaya sekolah di MA Miftahussalam 

Kambeng, baik dari kebiasaaan, ketaatan dalam 

beribadah, kedekatan kepada sang pencipta. Konsekwensi 

yang muncul dari budaya sekolah ini adalah munculnya 

kesadaran dalam mengikuti dan melaksanakan budaya 

sekolah yang ada, walaupun ada beberapa yang masih 

merasa terpaksa mengikuti dan sebagian saat dirumah 

masih belum mengamalkannya. 

Dari yang disampaikan diatas bisa dikatakan bahwa 

budaya sekolah yang diterapkan di MA Miftahussalam 

ini memiliki peran penting terhadap peningkatan 

religiusitas peserta didik yang bisa dinilai dari dimensi-

dimensi didalamnya. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Budaya Sekolah Sebagai upaya Peningkatan 

Pendidikan Karakter Peserta Didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Dalam malaksanakan segala sesuatu pasti memiki 

faktor pendukung dan penghambat.  Sekolah yang 

diterapkan di MA Miftahussalam berjalan dengan baik 
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salah satunya karena yang melandasinya tidak lain adalah 

ibadah. Harapannya dengan mendekatkan diri kepada 

Allah, semua urusan madrasah maupun urusan para 

peserta didik akan dimudahkan oleh Allah, cepat paham 

serta bisa mengamalkan ilmunya, dan yang paling pokok 

adalah untuk ibadah, 

Suatu kegiatan  tentu berlangsung secara lancar jika 

dibarengi dengan fasilitas yang memadai, kegiatan akan 

dikatakan sukses jika kegiatan itu lancar tanpa ada 

kendala yang berarti. Untuk fasilitas yang disediakan 

oleh madrasah bisa dikatakan sangat mamadahi, 

tesedianya fasilitas pendukung selama Budaya Sekolah 

ini dilaksanakan. Adanya masjid yang luas dan asrama 

juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan Budaya 

Sekolah ini. Masjid yang luas dapat mencukupi untuk 

menampung semua siswa di madrasah, jadi semua siswa 

dapat mengikuti kegiatan ini  secara bersama-sama setiap 

hari, tanpa ada jadwal per kelas.  

Faktor pendukung lainnya adalah juga tesedianya 

fasilitas pendukung yang memadahi selama pelaksanaan 

Budaya sekolah ini seperti halnya imam ini didukung 

dengan penggunaan microphone sehingga seluruh 

jama’ah mendengarkan semuanya. Selain itu juga 

penyediaan buku berisi tuntunan bacaan Rotib Al-

Haddad yang disediakan madrasah guna mempermudah 

para peserta didik mengamalkan amalan tersebut karena 

banyak dari peserta didik yang belum menghafalkannya.  

Selain adanya masjid yang luas, fasilitas yang 

lengkap dan adanya, yang menjadi faktor pendukung 
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lainnya dalam pelaksaanan budaya sekolah adalah adanya 

pembinaan dari bapak ibu guru dan orang tua. Hal ini 

karena, dimana-mana tanpa ada dukungan dan binaan 

siswa ingin bebas dan liar, istilahnya ingin semaunya 

sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan 

penjagaan dan memastikan seluruh peserta didik 

mengikuti kegiatan tersebut.  

Budaya Sekolah di MA Miftahussalam selama ini 

berjalan dengan baik, ketika ada kendala, tergolong 

kendala kecil seperti keaktifan siswa yang kadang kurang 

aktif. Terkait kendala yang timbul dari siswa, seiring 

dengan usia perkembangan, siswa (remaja) memiliki ego 

yang tinggi, terkadang siswa ingin menonjolkan nafsu 

dan egonya. Sehingga misalnya waktu shalat dhuha dan 

pembacaan Ratib Al-Haddad, siswa merasa kurang puas 

istirahatnya dan perlu diingatkan.  

Kendala lain yaitu dimusim kemarau di madrasah 

sering kehabisan air, sehingga saat berwudhu antri dan 

menanti karena keterbatasan air. Dari prasarana untuk 

berwudhu juga sedikit kurang, tetapi akhir-akhir ini 

sudah ditambah sesuai kebutuhan. Selain itu, teks bacaan 

rotib Al-Haddad yang dibagikan kepada seluruh peserta 

didik untuk sekarang ini sebagian dalam keadaan kurang 

layak pakai. Hal itu dikarenakan selama pengamalan 

bacaan Rotib Al-Haddad ini dimulai belum pernah 

mengadakan perbaikan khususnya untuk teks bacaan 

tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Penutup sebagai bab akhir dari penelitian ini 

mengemukakan kesimpulan dan saran. Penarikan 

kesimpulan didasarkan pada paparan data, temuan penelitian 

yang disesuaikan dengan fokus penelitian. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian budaya sekolah 

dalam peningkatan religiusitas peserta didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

1. Pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung  menjadi salah satu grand desain 

yang dijadikan tombak utama dalam berjalannya 

proses pendidikan di lembaga tersebut. MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung merupakan 

Madrasah yang memiliki visi ialah terwujudnya 

lulusan madrasah yang beriman, berilmu, dan 

beramal shaleh, dan MA Miftahussalam juga 

memiliki misi yang pertama yakni menumbuh 

kembangkan sikap dan perilaku islami atau dalam 

kata lain membentuk religiusitas peserta didik. Oleh 

karena itu, Madrasah mengadakan sebuah 

pembiasaan dan latihan secara  yang dicanangkan 

oleh pihak madrasah kepada seluruh peserta didik 

agar kedepannya budaya sekolah yang sudah 
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dibangun menjadi kebiasaan dan melatih kepribadian 

mereka saat lulus dari madrasah. secara umum 

tentang implementasi kegiatan budaya sekolah yang 

diterapkan sehari-hari di MA Miftahussalam, yang 

diantaranya: budaya 5s (salam, sapa, senyum, sopan 

dan santun), pembiasaan membaca Al-Qur’an pagi, 

shalat dhuha dan dzikir rathibul haddad, shalat 

dhuhur berjamaah dan pembelajaran kitab kuning. 

2. Kontribusi budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung adalah melalui berbagai kegiatan 

yang sudah disediakan dan dilaksanakan oleh peserta 

didik. Dari kegiatan rutin tersebut, lama kelamaan 

akan muncul religiusitas peserta didik. Religiusitas 

meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, 

pengamalan ritual agama, pengalaman agama, 

perilaku (moralitas agama, dan sikap sosial 

keagamaan). Di MA Miftahussalam ini banyak 

perubahan yang terjadi dalam artian positif, salah 

satunya adalah peserta didik merasa lebih dekat 

dengan sang pencipta, apalagi budaya yang 

diterapkan oleh pihak madrasah banyak yang 

mendukung itu, seperti sholat dhuha, pembacaan 

Ratib Al-Haddad, dan Sholat Dhuhur berjama’ah. 

praktek agama yang dilaksanakan bisa terbilang 

sangat kondusif. Pembiasaan pengamalan budaya 

sekolah yang ada juga dapat meningkatkan 

religiusitas peserta didik dalam hal lebih taat dan 

rajin untuk beribadah. Sehingga pendidikan karakter 
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yang ingin dicapai pihak madrasah kepada para 

peserta didik tercapai dengan adanya budaya sekolah 

ini, Jadi, walaupun pada awalnya untuk 

membiasakan peserta didik mengikuti budaya 

tersebut perlu dipaksa tetapi juga menimbulkan 

dampak terhadap peningkatan religusitas peserta 

didik,yaitu lebih taat dan khusuknya dalam 

melaksanakan ibadah yang dijalankan. Hal ini bisa 

dikatakan berhasil karena banyak peserta didik yang 

memiliki respon positif bahwa lebih taat dalam 

dalam beribadah. Peserta didik di MA 

Miftahussalam mendapatkan pengetahuan agama 

yang lebih dibanding sekolah yang lain, hal ini 

dikarenakan selain mendapatkan ilmu umum dan 

ilmu agama yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku, budaya sekolah yang diterapkan oleh pihak 

madrasah yaitu adanya pengkajian kitab kuning . Hal 

ini menjadikan point plus bagi peserta didik dalam 

pengetahuan agama dibandingkan dengan sekolah 

yang lain. Ada perubahan penting yang terjadi yang 

terjadi pada peserta didik dari budaya sekolah yang 

diterapkan, yaitu kesadaran dalam mengikuti budaya 

sekolah di MA Miftahussalam. Ada sebagian siswa 

yang mengikutinya karena kesadaran, sekedar 

mengikuti peraturan sekolah. Siswa yang disiplin 

mengikuti di madrasah, belum tentu mengamalkan 

kegiatan tersebut sepenuhnya di rumah. Dari yang 

disampaikan diatas bisa dikatakan bahwa budaya 

sekolah yang diterapkan di MA Miftahussalam ini 
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memiliki peran penting terhadap peningkatan 

religiusitas peserta didik. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

budaya sekolah sebagai upaya peningkatan 

pendidikan karakter peserta didik MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung adalah Untuk 

fasilitas yang disediakan oleh madrasah bisa 

dikatakan sangat mamadahi, tesedianya fasilitas 

pendukung selama Budaya Sekolah ini dilaksanakan. 

Adanya masjid yang luas dan asrama juga menjadi 

pendukung dalam pelaksanaan Budaya Sekolah ini. 

Faktor pendukung lainnya adalah juga tesedianya 

fasilitas pendukung yang memadahi selama 

pelaksanaan Budaya sekolah ini seperti halnya imam 

ini didukung dengan penggunaan microphone 

sehingga seluruh jama’ah mendengarkan semuanya. 

Selain itu juga penyediaan buku berisi tuntunan 

bacaan Rotib Al-Haddad yang disediakan madrasah 

guna mempermudah para peserta didik 

mengamalkan amalan tersebut karena banyak dari 

peserta didik yang belum menghafalkannya. Selain 

adanya masjid yang luas, fasilitas yang lengkap dan 

adanya, yang menjadi faktor pendukung lainnya 

dalam pelaksaanan budaya sekolah adalah adanya 

pembinaan dari bapak ibu guru dan orang tua. 

Terkait kendala yang timbul dari siswa, seiring 

dengan usia perkembangan, siswa (remaja) memiliki 

ego yang tinggi. Kendala lain yaitu dimusim 

kemarau di madrasah sering kehabisan air, sehingga 
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saat berwudhu antri dan menanti karena keterbatasan 

air.. Selain itu, teks bacaan rotib Al-Haddad yang 

dibagikan kepada seluruh peserta didik untuk 

sekarang ini sebagian dalam keadaan kurang layak 

pakai. Hal itu dikarenakan selama pengamalan 

bacaan Rotib Al-Haddad ini dimulai belum pernah 

mengadakan perbaikan khususnya untuk teks bacaan 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan, 

terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan 

berkenaan dengan budaya sekolah dalam peningkatan 

religiusitas peserta didik MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung. Peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Madrasah untuk selalu mengadakan budaya 

sekolah yang sudah ada ini secara rutin, dan 

diharapkan tetap terlaksana dan berkelanjutan.  

2. Melengkapi dan memperbaiki fasilitas penunjang 

dalam pelaksanaan budaya sekolah sehingga tidak 

mengalami kendala yang berarti. Khususnya 

ketersediaanya air untuk wudhu, buku – buku yang 

berisi bacaan Ratib Al-Haddad  diusahakan tersedia 

secara banyak dan dalam keadaan yang baik agar para 

peserta didik bisa membaca dan mengamalkan rotib 

Al-Haddad secara bersama. Diharapkan jika fasilitas 

penunjang ini terpenuhi akan lebih memperlancar 

kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan 
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maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

3. Bagi guru dan pendidik untuk selalu memberikan 

pemahaman pentingnnya mengikuti budaya sekolah 

yang diterapkan ini agar peserta didik tahu tujuan dan 

manfaat melaksanakan kegiatan ini secara rutin agar 

para peserta didik sendiri tidak merasakan keberatan 

untuk mengamalkan dan membiasakan kegiatan 

budaya sekolah ini dan mengamalkannya juga 

dirumah. 

4. Untuk peserta didik sendiri untuk selalu mengamalkan 

budaya sekolah ini, tidak hanya dilaksanakan di 

lingkungan madrasah saja. Diharapkan, peserta didik 

juga mengamalkannya dirumah masing – masing serta 

bisa melawan faktor intern yang menghambat kegiatan 

budaya sekolah ini. 

5. Untuk lembaga madrasah atau sekolah yang lain untuk 

mengikuti juga kebijakan yang diterapkan MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung dengan menerapkan 

budaya sekolah yang sudah dilaksanakan oleh 

madrasah tersebut. Hal ini bisa memberikan pengaruh 

positif yang berdampak kepada peserta didik 

khususnya dalam peningkatan religiusitas di lembaga 

yang menerapkan budaya sekolah tersebut. 
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