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     Budaya sekolah adalah keseluruhan yang kompleks terdiri atas ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan 

lainnya, juga kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota 

sosial/masyarakat yang diterapkan bersama di sekolah untuk mencapai suatu 

tujuan yang diharapkan. Budaya sekolah juga merupakan nilai-nilai, kepercayaan 

dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama yang melahirkan komitmen 

seluruh personel untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Budaya 

sekolah yang ada di SD Ma‟arif Ponorogo sudah berjalan dengan baik, akan tetapi 
perlaksanaan dan evaluasinya belum maksimal. Oleh sebab itu, perlu adanya 

manajemen yang baik. Karena keterbatasan waktu, dalam penelitian ini akan 

meneliti beberapa unsur dalam manajemen yaitu pelaksanaan dan evaluasi budaya 

sekolah saja. 

Untuk mengungkapkannya penelitian merumuskan masalah sebagai 

berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku 

keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo? 2) Bagaimana evaluasi kegiatan 

budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif 
Ponorogo? 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen 

budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif 
Ponorogo, 2) Mendeskripsikan evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam 

peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan 

teknik observasi dan wawancara. 

Dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa: Pertama, budaya sekolah di SD 

Ma‟arif ini di antaranya menciptakan suasana belajar yang agamis dan disiplin 

waktu serta memiliki budaya sekolah yang banyak dan bervariasi. Kedua, SD 

Ma‟arif Ponorogo tidak hanya mementingkan aspek kecerdasan intelektual saja, 

akan tetapi perilaku siswa juga sangat diperhatikan, khususnya perilaku 

keagamaan. Ketiga, dalam pelaksanaannya, seluruh pihak sekolah bekerjasama 

agar budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa dapat berjalan 

dengan baik. Keempat, evaluasi dilakukan diakhir bulan oleh kepala sekolah 

setiap satu bulan sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

      Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian  dan 

sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

     Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya 

untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan bagi karakter), pikiran 

(intellect) dan pertumbuhan anak yang antara satu dan lainnya saling 

berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan 

dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras. John Dewey mewakili 

aliran filsafat pendidikan modern merumuskan, “Education is all one 

growing; it has no end beyond it self”. Dalam proses pertumbuhan ini anak 

mengembangkan diri ke tingkat yang makin sempurna atau life long 

education. Sementara Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah suatu 

proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan 

tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang 

yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya 

di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha atau 

proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia 

seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara 
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fungsional dan optimal. Dengan demikian pendidikan pada intinya menolong 

di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan akan dapat dirasakan 

manfaatnya bagi manusia.
1
 

       Sekolah adalah sebuah institusi. Sekecil apapun institusi itu, pastilah 

ia akan memerlukan proses organisasi dan manajemen yang mengatur semua 

kegiatan yang terdapat dalam institusi tersebut. Sebagai institusi, sekolah 

memiliki visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dalam satu 

periode tertentu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

      Sekolah merupakan sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang 

kepala sekolah, dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil sekolah, 

didukung oleh sejumlah tenaga pendidik atau guru, pegawai tata usaha, dan 

tenaga staf lainnya. Semua itu dapat dilihat dari struktur dan personalia 

organisasi sekolah tersebut. Untuk melaksanakan program dan kegiatannya 

sebagai institusi atau lembaga atau organisasi sekolah akan melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana yang dikenal dengan POAC 

(planning, organizing, actuating, controlling), atau fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2
 

      Pada era pemerintahan yang sentralistis, sekolah menjadi unit terkecil 

birokrasi yang berada pada jenjang yang paling bawah. Dengan kondisi yang 

demikian, sekolah hanyalah menjadi institusi yang melaksanakan perintah dari 

atasannya, bahkan untuk melaksanakan perintah itu, sekolah hanyalah boleh 

menunggu petunjuk dari atasan. Hal yang dapat dilakukan sekolah, paling-

                                                           
1
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, 

Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 2-3. 
2
 Suparlan, Membangun Sekolah Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 26. 
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paling hanyalah menanyakan apakah petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk 

pelaksanaan (juklak) perintah atasan itu telah ada dan dapat diperoleh. 

      Pada era otonomi pendidikan, sekolah tidak lagi menjadi unit/institusi 

seperti itu. Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk 

memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta 

didik, siswa, murid atau anak didik yang menuntut pendidikan. Sekolah tidak 

boleh menjadi institusi yang pekerjaannya menunggu juknis dan juklak. 

Secara proaktif sekolah mengatur sendiri apa yang dinilai baik dalam 

pemberian layanan pendidikan secara optimal bagi anak-anak bangsa. 

      Dalam melaksanakan tugasnya, sudah barang tentu institusi sekolah 

akan melaksanakan proses manajemen yang dikenal dengan POAC atau 

planning, organizing, actuating dan controlling. Semua itu merupakan 

langkah-langkah atau proses manajemen yang harus dilakukan oleh institusi 

pada umumnya, baik institusi pemerintah maupun swasta, tidak terkecuali 

institusi sekolah.
3
 

     Lembaga pendidikan adalah tempat di mana di dalamnya ada proses 

transformasi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar dan 

pendidikan akhlak yang mulia. Sehingga keberadaannya sangat diharapkan 

oleh masyarakat, apalagi jika manajemen di lembaga itu dikelola dengan 

profesional sesuai dengan aturan-aturan yang dirumuskan oleh para ahli 

pendidikan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat di 

mana lembaga pendidikan itu berada. 

                                                           
3
 Ibid, 28-29. 
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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 dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional tersebut sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 (Sisdiknas, Pasal 3).
4
 

     Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut dibutuhkan manajemen 

yang profesional pada beberapa aspek, di antaranya aspek pendidiknya, 

kurikulumnya, sarana prasarananya, metodologi pengajarannya, materi 

pelajarannya, budaya sekolah/madrasah, keuangannya dan segala aspek yang 

berkaitan dengan terwujudnya pendidikan dengan baik. Dengan adanya 

perubahan pola manajemen pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis 

yang menuntut pula bidang pendidikan untuk mandiri dalam menerapkan 

budaya sekolah pada masing-masing satuan lembaga pendidikan, dengan tidak 

mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

maupun pusat. Perubahan ini membawa angin segar bagi dunia pendidikan 

Indonesia karena sekolah mendapat kebebasan dalam mendesain proses 

belajar mengajarnya sesuai dengan visi misi sekolah, harapan penyelenggara 

pendidikan, orang tua, masyarakat dan karakteristik daerah tersebut. 

                                                           
4
Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990). 
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      Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan 

karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu di samping 

keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai 

pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Karena sekolah itu 

sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan dan dapat 

digolongkan sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, 

lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru 

sebagai ganti orang tua yang harus ditaati.
5
 

      Tantangan pendidikan dewasa ini untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan tangguh semakin berat. Pendidikan tidak cukup 

hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun 

juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan 

karakter kuat setiap peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi 

diri dan menemukan tujuan hidupnya.
6
 

       Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin 

kompleks dan canggih, pinsip-prinsip pendidikan untuk membangun etika, 

nilai dan karakter peserta didik tetap harus dipegang. Akan tetapi perlu 

dilakukan dengan cara yang berbeda atau kreatif, sehingga mampu 

mengimbangi perubahan kehidupan.
7
 

      Dengan kondisi seperti ini, pengelola lembaga pendidikan berlomba-

lomba menentukan model pendidikannya di lembaganya masing-masing agar 

                                                           
5
 Abdul Kadir dkk, Dasar-dasar Pendidikan (Surabaya: LAPIS PGMI, 2009), 9-13. 

6
 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2010), 22. 
7
 Ibid, 22. 
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menjadi lembaga pendidikan yang terbaik sesuai harapan masyarakat. Ada 

yang memakai istilah sekolah unggulan, sekolah kreatif, sekolah alam, sekolah 

seni, sekolah terpadu dan masih banyak lagi istilah yang digunakan. Begitu 

pula dengan sekolah yang akan dijadikan peneliti sebagai obyek penelitian 

yaitu SD Ma‟arif Ponorogo. 

      Peneliti terdorong menjadikan SD Ma‟arif Ponorogo sebagai obyek 

penelitian dikarenakan sekolah ini memiliki ciri khas tertentu, perilaku-

perilaku (budaya) yang disepakati dan dilaksanakan bersama, komitmen yang 

unggul yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain. 

       Budaya sekolah adalah keseluruhan yang kompleks terdiri atas ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan 

lainnya, juga kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota 

sosial/masyarakat yang diterapkan bersama di sekolah untuk mencapai suatu 

tujuan yang diharapkan.
8
 Budaya sekolah juga merupakan nilai-nilai, 

kepercayaan dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama yang melahirkan 

komitmen seluruh personel untuk melaksanakannya secara konsekuen dan 

konsisten. 

       Budaya sekolah di SD Ma‟arif Ponorogo cukup baik dalam 

mengembangkan kepribadian peserta didiknya, akan tetapi dalam 

memenejemen budaya sekolah tersebut kurang maksimal dalam 

pengorganisasiannya. Misalnya budaya yang diterapkan ketika sholat Dhuhur 

yang seharusnya dilakukan di masjid sekolah secara berjamaah, karena 

                                                           
8
 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif(Jakarta: 

Bumi Aksara , 2006), 97. 



8 

 

 

 

lingkungan SD Ma‟arif Ponorogo bukan hanya SD saja tetapi ada Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) maka ada sedikit 

permasalahan dengan Madrasah Aliyah (MA) nya yaitu tentang sholat Dhuhur 

berjamaah di masjid. Siswa Madrasah Aliyah (MA) Ma‟arif Ponorogo tidak 

mau sholat Dhuhur berjamaah dengan siswa SD Ma‟arif Ponorogo 

dikarenakan siswa SD Ma‟arif Ponorogo bila sholat tidak bisa tenang (ramai), 

sehingga pihak sekolah SD Ma‟arif Ponorogo mengambil tindakan yaitu siswa 

SD Ma‟arif Ponorogo sholat Dhuhur berjamaah di kelasnya masing-masing 

yang didampingi oleh guru wali kelasnya masing-masing. 

       Permasalahannya, ketika sholat Dhuhur berjamaah yang dilakukan di 

kelas mereka masing-masing yang seharusnya didampingi oleh guru wali 

kelas, adakalanya guru wali kelas mereka tidak dapat mendampingi sehingga 

muncullah masalah yaitu mereka tidak dapat sholat Dhuhur berjamaah dengan 

baik ketika tidak ada yang mendampingi. 

      Budaya sekolah diperlukan pengorganisasian yang baik. Bukan hanya 

pengorganisasiannya saja yang baik, tetapi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan juga harus baik pula. Sehingga akan memunculkan budaya 

sekolah yang dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan 

kepribadian peserta didik misalnya dalam meningkatkan perilaku 

keagamaannya. Jika perilaku keagamaan siswa stabil, penuh motivasi 

didukung dengan lingkungan sekolah yang baik maka mereka belajar dengan 

semangat dan berlomba-lomba untuk berprestasi. 
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      Untuk menciptakan budaya sekolah tidak semudah membalik telapak 

tangan, membutuhkan kerja cerdas, kerja keras, komitmen dari semua pihak 

dan manajemen yang efektif dan efisien, kepemimpinan yang bijak dan 

mempunyai visi yang jelas. Oleh karena itu, atas dasar latar belakang di atas, 

maka peneliti tertarik ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“PELAKSANAAN BUDAYA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN 

PERILAKU KEAGAMAAN SISWA DI SD MA’ARIF PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan 

siswa di SD Ma‟arif Ponorogo”. 

 

C. Rumusan Masalah 

            Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya 

menjadi beberapa rumusan, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan  perilaku 

keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo? 

2. Bagaimana evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku 

keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya: 
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku 

keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam peningkatan 

perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

pemikiran tentang pelaksanaan manajemen budaya sekolah dalam upaya 

meningkatkan perilaku keagamaan siswa. Adapun secara detail manfaat 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

      Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan 

hasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen budaya sekolah 

dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Pendidikan 

      Memberikan kontribusi pemikiran atas konsep manajemen 

budaya sekolah untuk peningkatan perilaku keagamaan siswa.Serta 

memberi masukan kepada lembaga pendidikan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menerapkan budaya sekolah yang lebih baik di 

sekolah. 
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b. Bagi Kepala Sekolah 

       Dapat digunakan sebagai bantuan untuk mempertahankan, 

mengevaluasi dan mengembangkan aktualisasi manajemen budaya 

sekolah di lembaganya. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan 

dengan pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku 

keagamaan siswa pada lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan 

dan cita-cita pendidikan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif 

dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.
9
 

           Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

                                                           
9
 Djunaidi Ghiny & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

 Ada beberapa macam jenis penelitian kualitatif, antara lain : 

1. Penelitian biografi, untuk meneliti seorang individu apabila materinya 

tersedia dan individu yang diteliti mau berbagi informasi (apabila dia 

masih hidup).
10

 

2. Penelitian etnografi, digunakan meneliti perilaku manusia dalam 

lingkungan spesifik alamiah.
11

 

3. Penelitian fenomenologi, mencari atau menemukan makna dari hal-hal 

yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup.
12

 

4. Studi historis, meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu.
13

 

5. Studi kasus, merupakan penelitian tentang sesuatu “kesatuan sistem”. 

Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau 

sekelompok individu yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan 

tertentu.
14

 

    Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus karena 

membahas tentang manajemen budaya sekolah dalam peningkatan 

perilaku keagamaan siswa. 

2. Kehadiran Peneliti 

      Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

                                                           
10

 Ibid., 52. 
11

 Ibid., 54. 
12

 Ibid., 57. 
13

 Ibid., 61. 
14

 Ibid., 62. 
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keseluruhan skenarionya.
15

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul 

data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

      Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di SD 

Ma‟arif Ponorogo bertempat di Jl. Sultan Agung 83 A, Kelurahan 

Bangunsari Ponorogo dengan alasan bahwa budaya sekolah dalam 

peningkatan perilaku keagamaan siswa berjalan dengan lancar, namun 

dalam pengorganisasian dan pelaksanaannya belum maksimal. Oleh 

karena itu, perlu adanya manajemen yang baik agar budaya sekolah yang 

telah diterapkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

4. Sumber Data 

       Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila 

peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut informan (orang yang 

merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh 

menjadi sumber data. 

       Adapun menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subyek 

dimana data diperoleh.
16

 Data dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari 

hasil interview kepada informan yang dijadikan subyek penelitian, 

                                                           
15

Ibid, 3. 
16

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

2002), 129. 
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terdiri dari: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf tata usaha dan 

komite sekolah. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari buku 

perpustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau 

yang ada relevansinya dengan topik pembahasan, terdiri dari jadwal 

kegiatan siswa SD Ma‟arif Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan untuk memperoleh data yang 

obyektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Teknik  observasi (pengamatan) 

       Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dimana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas 

data sangat tergantung pada kemampuan observer. Apabila orang yang 

melakukan observasi subyektivitasnya sangat tinggi, akurasi data 

sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari satu orang yang 

melakukan observasi dalam satu fenomena dan bisa diukur reliabilitas 

antar observer.
17

 

     Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematika terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94. 
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terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada 

bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. 

Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, 

dan sebagainya.
18

 Sedangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki. 
19

 

      Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan 

budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD 

Ma‟arif Ponorogo. 

b. Teknik wawancara (interview) 

      Metode wawancara/interview adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
20

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
21

 

     Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai 

pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara 
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19
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menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data tentang 

manajemen budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan 

siswa yang kemudian akan diperdalam dan dianalisa lebih lanjut. 

       Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan 

budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD 

Ma‟arif Ponorogo dan evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam 

peningkatan perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

       Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong 

dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
22

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan 

Huberman.Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah 

analisisnya adalah sebagai berikut:
23
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23
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Gambar 1. Analisis Data menurut Miller dan Huberman 

a. Reduksi data 

       Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari 

suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan.
24

 

       Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.
25

 

b. Display data (penyajian data) 

      Display data merupakan proses menampilkan data secara 

sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan 

                                                           
24
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grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh 

peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
26

 

c. Verifikasi dan simpulan 

       Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat 

simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan 

tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah 

dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. 

Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentatif yang 

masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus 

dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat 

simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. 

       Simpulan adalah inti sari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada 

uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan 

dengan fokus penelitian dan temuan penelitian yang sudah 

dilaksanakan pembahasan.
27

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

       Pengecekan keabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di 

lapangan. Adapun pengecekan keabsahan data, di sini peneliti 

menggunakan kredibilitas triangulasi. Dimana kredibilitas (derajat 

kepercayaan) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari 
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non kualitatif yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, dan 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
28

 

        Sedangkan triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain dilakukan 

pengecekan yang dapat melalui wawancara terhadap obyek penelitian. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.
29

 Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

       Di dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan 

pembanding adalah guru yang secara aktif juga ikut berperan dalam 

memanajemen budaya sekolah dalam meningkatkan perilaku keagamaan 

siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

8. Tahap-tahap Penelitian 

       Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari peneliti yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 1) Tahap pra 

lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 
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dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika yang dimaksud di sini adalah merupakan keseluruhan dari 

isi penelitian secara singkat yang terdiri dari lima bab. Dari bab per bab 

tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan 

dalam penelitian. Maka sistematika pembahasannya dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

      Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tinjauan secara 

global tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, serta 

dikemukakan pembahasan seperti: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian  

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu yang 

berisi tentang pengertian budaya sekolah, fungsi budaya sekolah, pengertian 

perilaku keagamaan, teori-teori perilaku keagamaan, jenis-jenis perilaku 

keagamaan, pembentukan perilaku keagamaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan, dan budaya sekolah dalam peningkatan 

perilaku keagamaan serta telaah hasil penelitian terdahulu. 

      Bab ketiga, deskripsi data yang berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi: Sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi dan 
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tujuan, struktur organisasi, keadaan tenaga pendidik, pegawai dan siswa SD 

Ma‟arif Ponorogo. Dan deskripsi data yang berisi tentang gambaran khusus 

lokasi penelitian yang meliputi: deskripsi data tentang pelaksanaan budaya 

sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan dan deskripsi data tentang 

evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan. 

       Bab keempat, analisis data yang berisi tentang pembahasan yang 

meliputi: analisis data tentang pelaksanaan budaya sekolah dalam peningkatan 

perilaku keagamaan siswa di SD Ma‟arif Ponorogo dan analisis data tentang 

evaluasi kegiatan budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan 

siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. 

     Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran-saran. 
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 BAB II  

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

           Di dalam bab ini dibahas tetntang kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang berisi tentang pengertian budaya sekolah, fungsi budaya sekolah, 

pengertian perilaku keagamaan, teori-teori perilaku keagamaan, jenis-jenis 

perilaku keagamaan, pembentukan perilaku keagamaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan, dan budaya sekolah dalam peningkatan 

perilaku keagamaan serta telaah hasil penelitian terdahulu. 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Budaya Sekolah 

       Istilah “budaya” mula-mula datang dari disiplin ilmu Antropologi 

Sosial. Apa yang tercakup dalam definisi budaya sangatlah luas. Istilah 

budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, 

kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan 

pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau 

penduduk yang ditransmisikan bersama.
30

 

      Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk 

jamak dari budi yang berarti akal atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan akal pikiran manusia. Kata budaya sama dengan kata kultur yang 

berasal dari bahasa latin colere yang berarti mengerjakan atau mengolah. 

Jadi, budaya atau kultur itu adalah segala tindakan manusia untuk 
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mengolah atau mengerjakan sesuatu. Adapun arti budaya dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian: Pertama, budaya 

adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti 

kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Kedua, budaya menggunakan 

pendekatan antropologi berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta 

pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
31

 

       Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur universal dari 

kebudayaan adalah meliputi: (a) sistem religi dan upacara keagamaan, (b) 

sistem dan organisasi kemasyarakatan, (c) sistem pengetahuan, (d) 

bahasa, (e) kesenian, (f) sistem mata pencaharian hidup, dan (g) sistem 

teknologi dan peralatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa budaya itu paling 

sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai: (a) suatu 

kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma; (b) suatu kompleks 

aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat; dan (c) sebagai benda-

benda karya manusia. Tiga macam wujud budaya di atas, dalam konteks 

organisasi disebut dengan budaya organisasi (organizational culture). 

Dalam konteks perusahaan, diistilahkan dengan budaya perusahaan 

(corporate culture), dan pada lembaga pendidikan/sekolah disebut 

dengan budaya sekolah (school culture).
32

 

        Menurut Komariah dan Triatna budaya merupakan pandangan 

hidup (way of life) yang dapat berupa nilai-nilai, norma, kebiasaan, hasil 
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karya, pengalaman, dan tradisi yang mengakar di suatu masyarakat dan 

mempengaruhi sikap dan perilaku setiap orang/masyarakat tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud dengan budaya sekolah adalah karakteristik 

khas sekolah yang dapat diidentifikasi melalui nilai yang dianutnya, sikap 

yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkannya, dan 

tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh personel sekolah yang 

membentuk satu kesatuan khusus dari sistem sekolah.
33

 

      Budaya sekolah adalah keseluruhan yang kompleks terdiri atas 

ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan lainnya, juga kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai 

anggota sosial/masyarakat yang diterapkan bersama di sekolah untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan.
34

 Budaya sekolah juga 

merupakan nilai-nilai, kepercayaan dan tindakan sebagai hasil 

kesepakatan bersama yang melahirkan komitmen seluruh personel untuk 

melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. 

       Menurut Susilo, dalam penelitiannya tentang “Sekolah Unggul 

Berbasis Nilai” bahwa dalam organisasi sekolah, pada hakikatnya terjadi 

interaksi antar individu sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tatanan nilai yang telah 

dirumuskan dengan baik berusaha diwujudkan dalam berbagai perilaku 

keseharian melalui proses interaksi yang efektif. Dalam rentang waktu 

yang panjang, perilaku tersebut akan membentuk suatu pola budaya 
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tertentu yang unik antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal 

inilah yang pada akhirnya menjadi karakter khusus suatu lembaga 

pendidikan yang sekaligus menjadi pembeda dengan lembaga pendidikan 

lainnya.
35

 

      Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang tahan lama, maka 

harus ada proses internalisasi budaya. Dalam bahasa Inggris, internalized 

berarti to incorporate in oneself. Jadi, internalisasi berarti proses 

menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya 

menjadi bagian diri (self) orang yang bersangkutan. Penanaman dan 

penumbuh kembangan nilai tersebut dilakukan melalui didaktik metodik 

pendidikan dan pengajaran. Seperti pendidikan, pengarahan, indoktrinasi 

dan lain sebagainya.
36

 

2. Fungsi Budaya Sekolah 

Budaya sekolah yang terpelihara dengan baik, mampu 

menampilkan perilaku iman, takwa, kreatif, inovatif dan dapat bergaul 

harus terus dikembangkan. Manfaat yang dapat diambil dari budaya 

demikian adalah hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka 

seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kebersamaan, 

kegotongroyongan, kekeluargaan, menemukan kesalahan dan cepat 

memperbaiki, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang 

terjadi di luar, mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang 

salah dan palsu. 
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Para ahli banyak memberikan pendapat tentang fungsi budaya 

organisasi, sekolah juga termasuk bagian dari organisasi. Dari banyaknya 

pendapat yang disampaikan oleh para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa 

fungsi budaya organisasi itu sebagai berikut: 

a. Menentukan hal penting yang mendasari organisasi, standar 

keberhasilan dan kegagalan harus bisa diukur. 

b. Menjelaskan bagaimana sumber-sumber organisasi digunakan dan 

untuk kepentingan apa. 

c. Menciptakan apa yang dapat organisasi dan para anggotanya 

harapkan satu sama lain. 

d. Membuat beberapa metode pengontrolan perilaku dalam keabsahan 

organisasi dan membuat yang lain tidak absah, yaitu menentukan 

letak kekuasaan di dalam organisasi dan bagaimana 

menggunakannya. 

e. Menyeleksi perilaku yang memungkinkan anggota terlibat atau tidak, 

dan menentukan ganjaran dan hukuman. 

f. Menentukan suatu tatanan bagaimana anggota harus menciptakan 

kebersamaan antaranggota atau dengan orang di luar organisasi secara 

kompetitif, kolaborasi, jujur, renggang, atau bermusuhan. 

g. Membangun anggotanya berhubungan dengan lingkungan luar secara 

agresif, eksploitatif, bertanggung jawab, dan proaktif. 

h. Membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. 
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i. Perekat komitmen anggota organisasi, perekat sosial dan perekat para 

pegawai agar mereka satu langkah dalam melihat kepentingan 

lembaga secara keseluruhan demi tercapainya standar kinerja lembaga 

yang telah ditetapkan. 

j. Peningkat stabilitas sistem sosial, penciptaan dan pemeliharaan kerja 

yang baik melalui aktivitas bersama dalam upacara, syukuran-

syukuran, event-event keolahragaan, dan sebagainya dapat 

meningkatkan stabilitas sistem sosial. 

       Sekolah bukanlah tempat untuk mengisi pengetahuan saja, tetapi 

sekolah harus berfungsi sebagai laboratorium sosiologis dan pusat 

kebudayaan di mana ide, karya serta potensi peserta didik dapat 

dikembangkan.
37

 

3. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Perilaku adalah ungkapan yang mewakili segala sifat yang sudah 

tertanam kuat di dalam jiwa yang dengan sendirinya melahirkan amal 

perbuatan, tanpa harus dipaksakan. Misalnya, kebaikan hati akan 

mengerakkan hati untuk memberi tanpa harus lebih dulu dipaksa untuk 

memberi, kesabaran hati akan melahirkan sikap yang tanpa menyerah 

menghadapi orang bodoh dan memaafkan ulah keji orang lain dan 

bijaksana akan selalu mengharuskan seseorang untuk menimbang apa 

saja dengan pertimbangan kemaslahatan. Tetapi sebagian orang akan 

mencoba mendefinisikan perilaku sebagai kebiasaan dalam keinginan 
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hati. Misalnya, keinginan yang berlebihan untuk menghabisi nyawa 

musuh setiap kali tersulut api peperangan disebut keberanian. Perilaku 

meliputi unsur-unsur baik dan buruk. Misalnya, pelit, penakut, berlaku 

bodoh dan sifat-sifat negatif lainnya. 

Buah yang dapat dipetik dari perilaku yang baik di dalam hidup ini 

adalah bahwa segala permasalahan yang dihadapi terasa begitu mudah, 

segala keinginan dengan mudah tercapai, rasa senang muncul dari luar, 

banyak menerima puji-pujian, sering mendapat pertolongan, terjauh dari 

berbagai macam bencana dan kesulitan dalam menjalani hidup dan 

kepuasan.
38

 

Menurut Thomas F.O‟Dea dalam sosiologi agama mengatakan 

bahwa agama sangat berperan terhadap perilaku agama manusia dalam 

kaitannya dengan pemaknaan hidup. Manusia membutuhkan jawaban 

terhadap berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan nasib, moralitas, 

keadilan, penderitaan dan kematian. Dalam hal ini manusia dalam posisi 

tidak berdaya untuk mencari jawabannya sendiri dan agama dipandang 

dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan tadi. Dengan 

demikian agama akan menjadi sangat berpengaruh dalam penbentukan 

sikap dan perilaku manusia. 

Dalam dimensi ini, masih terkait dengan pandangan psiko-sosial 

agama, bahwa keyakinan hidup beragama dapat memunculkan perilaku 

agama karena agama mempunyai fungsi psikologis dan sosial dalam 
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kehidupan beragama dan ini termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar 

manusia. Dalam hal ini agama dapat memfungsikan peranannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan setidak-tidaknya ada lima 

fungsi yang dapat diperankan oleh agama. Kelima peran tersebut 

adalah:
39

 

a. Memberikan arti (value) hidup manusia (keyakinan hidup) untuk 

mendorong adanya perilaku beribadah. 

b. Memberikan dukungan psikologis untuk mendapatkan ketenangan 

hidup. 

c. Membentuk solidaritas sosial dengan memberikan tuntunan hidup. 

d. Mengendalikan  kehidupan manusia secara dinamis ke arah yang 

lebih baik. 

e. Memacu perubahan sosial secara dinamis untuk menjadi yang terbaik. 

       Dari kelima fungsi agama tersebut, dapat dipahami bahwa agama 

memberikan tuntunan secara komprehensif bagaimana seharusnya 

manusia bersikap dan berperilaku agar hidupnya menjadi lebih bermakna 

dalam konteks dan situasinya dan dapat mencapai tujuan hidup yang 

diidealkan sesuai dengan yang dituntunkan agama. 

        Menurut A. Malik Fadjar, agama dalam membimbing kehidupan 

manusia mempunyai peran strategis, peran itu adalah :
40

 

a. Memberikan motivasi hidup 

b. Mendorong adanya kreativitas manusia 
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c. Kekuatan sublimasi 

d. Kekuatan integratif 

        Para pendidik dan tokoh agama diharapkan dapat memerankan 

keempat fungsi agama itu sehingga dalam diri anak didik dan umatnya 

dapat tertanam nilai-nilai agama yang dapat memotivasi dan mewarnai 

sikap dan perilakunya.
41

 

      Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada 

pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi 

sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai 

individu atau organisme itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan 

jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya.
42

 

4. Teori Perilaku Keagamaan 

Telah dipaparkan didepan bahwa perilaku manusia tidak dapat 

lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu 

itu berada. Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga 

manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori, diantara teori-

teori tersebut dapat dikemukakan: 

a. Teori insting 

        Menurut Mc Dougall, perilaku itu disebabkan karena insting 

dan Mc Dougall mengajukan suatu daftar insting. Insting merupakan 
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perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan insting akan 

mengalami perubahan karena pengalaman.
43

 

b. Teori dorongan (drive theory) 

         Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu 

mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-

dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang 

mendorong organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai 

kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka akan 

terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme 

berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi 

pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. Karena 

itu teori ini menurut Hull juga disebut teori driver reduction.
44

 

c. Teori insentif (incentive theory) 

       Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku 

organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif 

akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif atau 

juga disebut sebagai reinforcement ada yang positif dan ada yang 

negatif. Reinforcement yang positif adalah berkaitan dengan hadiah, 

sedangkan reinforcement yang negatif berkaitan dengan hukuman. 

Reinforcement yang positif akan mendorong organisme dalam 

berbuat, sedang reinforcement yang negatif akan dapat menghambat 

organisme dalam berperilaku. Ini berarti bahwa perilaku timbul 
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karena adanya insentif atau reinforcement. Perilaku semacam ini 

dikupas secara tajam dalam psikologi belajar.
45

 

d. Teori atribusi 

       Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku 

orang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal (misal 

motif, sikap, dsb), ataukah oleh keadaan eksternal. Teori ini 

dikemukakan oleh Fritz Heider dan teori ini menyangkut lapangan 

psikologi sosial. Pada dasarnya perilaku manusia itu dapat atribusi 

internal, tetapi juga dapat atribusi eksternal.
46

 

e. Teori kognitif 

       Apabila seseorang dapat memilih perilaku mana yang mesti 

dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih 

alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-

besarnya bagi yang bersangkutan.
47

 

5. Jenis-jenis Perilaku Keagamaan 

Perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku yang 

refleksif dan perilaku yang non refleksif. Perilaku yang refleksif 

merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap 

stimulus yang mengenai organisme tersebut. Misalnya reaksi kedip mata 

bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila jari 

kena api dan sebagainya. Reaksi atau perilaku refleksif adalah perilaku 

yang terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima 
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oleh organisme atau individu tidak sampai kepusat susunan syaraf atau 

otak sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendali dari perilaku 

manusia. Dalam perilaku yang refleksif respon langsung timbul begitu 

menerima stimulus. Dengan kata lain begitu stimulus diterima oleh 

reseptor, begitu langsung respon timbul melalui afektor, tanpa melalui 

pusat kesadaran atau otak. 

 Lain halnya dengan perilaku yang non refleksif. Perilaku ini 

dikendalikan dan diatur oleh pusat kesadaran dan otak. Dalam kaitan ini 

stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak 

sebagi pusat syaraf, pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui 

afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat syaraf kesadaran ini 

yang disebut proses psikologi. Perilaku atau aktivitas atau dasar proses 

psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologis atau perilaku 

psikologis. 

  Pada perilaku manusia, perilaku psikologis inilah yang dominan 

merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, disamping adanya 

perilaku yang refleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat 

dikendalikan. Hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku 

yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila 

dilihat perilaku yang non refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku yang 

dibentuk, dapat dikendalikan karena itu dapat diubah dari waktu ke waktu 

sebagai hasil proses belajar. Disamping perilaku manusia dapat 

dikendalikan atau terkendali yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur 
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oleh individu yang bersangkutan, perilaku manusia juga merupakan 

perilaku yang terintegrasi (integrated), yang berarti bahwa keseluruhan 

keadaan individu atau manusia itu terlibat dalam perilaku yang 

bersangkutan, bukan bagian demi bagian. Karena begitu kompleksnya 

perilaku manusia itu, maka psikologi ingin memahami perilaku tersebut.
48

 

6. Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Seperti telah dipaparkan di depan bahwa perilaku manusia 

sebagian terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang 

dipelajari. Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu persoalan ialah 

bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai dengan yang diharapkan. 

a. Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan 

       Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah 

perilaku tersebut. Misal anak dibiasakan bangun pagi atau menggosok 

gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh 

orang lain, membiasakan diri untuk datang tidak terlambat di sekolah. 

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

        Di samping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau 

kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian 

atau insight. Misal datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal 

tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain. Bila naik motor 
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harus pakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan diri dan 

masih banyak contoh untuk menggambarkan hal tersebut. Cara ini 

berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai 

adanya pengertian. 

c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

       Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut di 

atas, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan 

menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang 

tua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang 

dipimpinnya, hal tersebut menunjukkan pembentukan perilaku dengan 

menggunakan model. Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh 

yang dipimpinnya. Cara didasarkan atas teori belajar social (social 

learning theory) atau observational learning theory yang 

dikemukakan oleh Bandura (1977).
49

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku individu, baik yang 

bersumber dari dalam dirinya (faktor internal) atau pun yang berasal dari 

luar dirinya (faktor eksternal). Faktor internal merupakan segala sifat dan 

kecakapan yang dimiliki atau dikuasai individu dalam perkembangannya, 

diperoleh dari hasil keturunan atau karena interaksi keturunan dengan 

lingkungan. Faktor eksternal merupakan segala hal yang diterima 

individu dari lingkungannya. 
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a. Faktor keturunan 

      Keturunan, pembawaan atau heredity merupakan segala ciri, 

sifat, potensi dan kemampuan yang dimiliki individu karena 

kelahirannya. Ciri, sifat dan kemampuan-kemampuan tersebut dibawa 

individu dari kelahirannya dan diterima sebagai keturunan dari kedua 

orang tuanya.
50

 

b. Faktor lingkungan 

      Manusia selain makhluk individu dan sosial, juga makhluk 

ketuhanan. Manusia adalah makhluk yang mempercayai adanya 

sesuatu yang ghaib, mungkin Allah, Tuhan, dewa-dewa, roh-roh, dll. 

Bagi yang beragama, Tuhannya sesuai dengan ajaran agamanya, 

tetapi bagi mereka yang tidak beragama, atau bahkan yang tidak 

bertuhan ada sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan atau sesuatu 

yang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya. 

Mungkin saja itu berupa benda-benda. Bagi kita dan anak-anak kita di 

Indonesia yang beragama, kehidupan dan lingkungan sekitar selalu 

menampakkan suasana keagamaan. Suasana ini menggambarkan 

bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan dengan 

sesama berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Tuhan-nya. Cara-cara 

beribadat, dengan berbagai macam ritual keagamaan, serta berbagai 

bentuk manifestasi keyakinan dan kepercayaannya akan memberi 

warna kepada kepribadian dan perilaku dari para penganutnya. 
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        Bagi orang-orang yang taat beragama, lingkungan keagamaan 

mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan 

lingkungan sosial, budaya serta lingkungan lainnya. Hal itu 

disebabkan karena kepatuhan akan ketentuan agama, bukan hanya 

dilatarbelakangi oleh kebiasaan, peniru dan penyamaan diri, rasa 

senang dan bangga seperti pada lingkungan sosial dan budaya, tetapi 

juga karena adanya keharusan dan kewajiban. Oleh karena itu 

pemahaman perilaku dan perkembangan individu perlu dilengkapi 

dengan pemahaman akan kehidupan dan lingkungan keagamaan dari 

individu yang bersangkutan.
51

 

8. Budaya Sekolah dalam Peningkatan Perilaku Keagamaan Siswa 

Perilaku manusia berkaitan erat dengan hasil belajar seseorang atau 

dengan kata lain hasil suatu proses belajar akan tampak dalam perilaku, 

antara perilaku dan hasil belajar itu begitu berhimpit sehingga faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar sekaligus juga mempengaruhi 

perilakunya. Pandangan Richard Clark yang dikutip Nana Sujana 

berkaitan dengan hasil belajar ini disebutkan bahwa perilaku manusia 

secara umum 70% dipengaruhi oleh faktor internalnya sedang 30% oleh 

faktor eksternal. Faktor internal ini mencakup aspek psikis dan fisiknya 

seperti minat, sikap termasuk sikap keagamaan, intelegensi, motivasi 

perhatian dan aspek psikis lain secara kondisi jasmaninya. Sedang faktor 

eksternalnya dapat berupa lingkungan sosial maupun non sosial yang juga 
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berpengaruh terhadap munculnya perilaku karena lingkungan ini dapat 

mendorong dan memberi peluang munculnya perilaku. Dalam hal ini 

lingkungan sosial dapat dibedakan dalam tiga lingkup: lingkup keluarga, 

sekolah dan masyarakat yang ketiganya dapat bermuatan keagamaan 

yang mencerminkan adanya nilai-nilai keislaman. Dengan demikian 

penciptaan lingkungan yang islami baik dalam keluarga, sekolah maupun 

masyarakat akan sangat berperan dalam pembentukan generasi Islam 

yang mampu memunculkan sikap dan perilaku yang islami pula. Dari sini 

jelas betapa pentingnya pendidikan agama dalam mengupayakan 

penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi para anak 

didiknya.
52

 

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah menumbuhkan berbagai 

faktor internal seperti minat dan motivasi. Untuk itu menumbuhkan niat 

dalam diri anak didik dengan jalan menumbuhkan motivasi diri dalam 

diri anak didik menjadi sangat perlu, yang semula bersifat ekstrinsik 

dorongan dari luar kemudian diharapkan menjadi motivasi intrinsik anak 

didik karena adanya kesadaran. Dengan demikian pendidikan agama 

dapat mengantarkan anak didik untuk memiliki kemampuan dan 

sekaligus kemauan untuk berperilaku islami tanpa harus didorong-dorong 

lagi. 

Jika perilaku ini dilihat dalam perspektif konsistensinya atau 

kedisipinannya, maka paling tidak ada tiga faktor yang mendorong 
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munculnya perilaku ini, diantaranya: 1) perilaku muncul jika ada pihak 

kedua yang secara fisik disegani atau ditakuti, 2) perilaku yang 

didasarkan akan kesadaran terhadap norma dan tata tertib yang harus 

ditaati, 3) perilaku yang didasarkan pada kesadaran tertinggi akan 

subtansi dan hakikat dari suatu perilaku.
53

 

Kesadaran akan nilai-nilai agama memang secara terus menerus 

perlu ditanamkan dan diberikan contoh konkritnya oleh lingkungan 

sosialnya. Dalam konteks sekolah peran kepala sekolah dan para guru 

serta peraturan tata tertib yang ada sangat penting untuk menciptakan 

kondisi yang memungkinkan tumbuhnya perilaku islami dalam semua 

aspek kehidupan. 

Dengan demikian sekalipun pendidikan agama ini secara kurikuler 

menjadi tanggung jawab guru agama, tetapi secara moral menjadi 

tanggung jawab semua elemen warga kampus sekolah yang muslim, dari 

kepala sekolah, para gurunya, staf administrasinya, penjaga kantinnya 

sampai penjaga sekolahnya. Semua warga muslim di kampus secara 

moral ikut bertanggung jawab dan perlu menampakkan perilaku yang 

mensupot atau membantu penciptaan lingkungan pendidikan yang 

kondusif bagi terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Bahkan tata tertib dan sarana sekolah juga harus berkaitan dengan 

penciptaan situasi ini.
54
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

            Nurhadi, “Penanaman Perilaku Keagamaan Remaja melalui 

Kegiatan Remaja Masjid di Dusun Jatisari Desa Majasem Kec. Kendal Kab. 

Ngawi”. Hasil penelitian ini adalah: 1) Bentuk-bentuk penanaman perilaku 

keagamaan remaja melalui kegiatan remaja masjid Nurul Huda Jatisari 

Majasem Kendal Ngawi pertama, melalui kegiatan takhtiman al-Qur‟an bi al 

Nazar. Kedua, melalui kegiatan manaqiban syaikh Abdul Qodir al Jailan. 

Ketiga, melalui kegiatan diba‟iyah (pembacaan kitab al-Banzanji), 2) Faktor 

pendukung dalam penanaman perilaku keagamaan remaja melalui kegiatan 

remaja masjid Nurul Huda Jatisari Majasem Kendal Ngawi, antusias warga 

yang lebih dewasa dengan bentuk nasihat, motivas dan keikutsertaan dalam 

kegiatan kepemimpinan langsung kiai Muhammad Mahfudz dalam kegiatan 

serta antusias masyarakat pada kegiatan dalam bentuk bersedekah makanan 

ringan secara ikhlas dan 3) Faktor penghambat dalam penanaman perilaku 

keagamaan remaja melalui kegiatan remaja masjid Nurul Huda Jatisari 

Majasem Kendal Ngawi, antusias remaja yang masih kurang, salah pergaulan 

dan lingkungan yang ada fasilitas warnet, play station(PS), warung-warung 

yang semuanya disalah gunakan oleh sebagian para remaja. 

            Nafi‟ Nur Latifah, “Penggunaan Standar Kecakapan Ubudiyah dan 

Akhlaqul Karimah untuk Meningkatkan Perilaku Keagamaan di MIN 

Demangan Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian ini adalah: 

1) Penyusunan standar kecakapan Ubudiyah dan Akhlaqul Karimah ini 

berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah seluruh guru, tenaga pengajar 
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MIN Demangan Madiun khususnya bagian keagamaan. Dengan adanya 

penyusunan buku standar kecakapan Ubudiyah dan Akhlaqul Karimah dapat 

mewujudkan visi dan misi madrasah, 2) Pelaksanaan standar kecakapan 

Ubudiyah dan Akhlaqul Karimah ini adalah sesuai dengan jadwal dan juga 

materi-materi yang telah disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dimadrasah ini dan dikelompokkan sesuai dengan standar masing-masing 

kelas dan kegiatan ini didampingi oleh masing-masing wali kelas. Kegiatan 

ini rutin dilaksanakan setiap pagi sebelum proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) berlangsung dan 3) Hasil perilaku keagamaan siswa setelah 

menggunakan standar kecakapan Ubaidiyah dan Akhlaqul Karimah ini 

sangatlah efektif. Hal ini terlihat dari perilaku siswa setiap harinya dan juga 

dari do‟a bersama serta dengan adanya penggunaan standar kecakapan 

Ubudiyah dan Akhlaqul Karimah ini dapat memberikan perubahan dari sikap 

siswa menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

             Machfudzil Asror, “Manajemen Budaya Sekolah Dalam  

Peningkatan Kecerdasan Siswa di Madrasah Aliyah Unggulan Pondok 

Pesantren  Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya”. Hasil penelitian ini 

adalah: 1) Budaya sekolah di Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren 

Amanatul Ummah tertuang dalam beberapa sistem, yaitu: sistem penempatan 

dan koordinasi, sistem penyampaian materi, sistem ujian, sistem pembinaan 

alumni. Di samping itu, untuk kebiasaan sehari-harinya tertuang dalam 

jadwal kegiatan siswa-siswi baik di pendidikan formalnya (madrasah) 
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maupun di non formalnya (pondok pesantren), 2) Kecerdasan siswa-siswi 

Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah peneliti 

kategorikan menjadi tiga kecerdasan, yaitu: kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual siswa-

siswi tidak dapat terukur secara pasti, akan tetapi dapat terlihat melalui 

prestasi-prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh siswa-siswi dan 

kelulusan setiap tahunnya. Adapun kecerdasan emosional siswa-siswi juga 

tidak dapat terukur secara pasti, akan tetapi ada indikasi-indikasi yang 

mengarah adanya peningkatan kecerdasan secara emosional. Di antaranya 

adalah kemampuan siswa-siswi dalam mengendalikan diri dalam berbuat 

anarkis, perkelahian antar pelajar dll. Kemampuan dalam berorganisasi, 

bekerjasama dengan orang lain dan memiliki motivasi yang tinggi. 

Sedangkan kecerdasan spiritual siswa-siswi tercermin dalam aktivitas-

aktivitas spiritualitas mereka seperti: sholat tahajud, sholat hajat, sholat 

berjamaah, membaca al-Qur‟an dan istighotsah dan 3) Manajemen budaya 

sekolah dalam upaya peningkatan kecerdasan siswa di Madrasah Aliyah 

Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah berjalan lancar sesuai dengan 

sistem yang ditetapkan sebelumnya. 

        Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah 

penelitian terdahulu meneliti tentang Manajemen Kegiatan Pengembangan 

Bakat dan Minat Membaca dan Menulis Siswa Putri di Madrasah Aliyah 

Darul Huda Mayak, Manajemen Pembelajaran Qiro‟ah al-Qur‟an dalam 

Kegiatan Ekstrakulikuler di Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo dan 
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Manajemen Budaya Sekolah Dalam  Peningkatan Kecerdasan Siswa di 

Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah 

Siwalankerto Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini menitik beratkan pada 

manajemen budaya sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa di 

SD Ma‟arif Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama meneliti tentang perilaku keagamaan. 

 


