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ABSTRAK 

 

RIZKY AGUSNIA JAFAR,105012001719. Strategi Guru Agama 

Dalam Menerapkan Budaya Religius Di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini. (Dibimbing oleh Abd. Rahman Getteng 

dan Darwis Muhdina). 

 
Masalah dalam penelitian ini adalah;(i) Bagaimana budaya religius 

santri yang diterapkan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 
Bontocini ? (ii) Bagaimana strategi guru dalam penerapan budaya religius 
santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini ? (iii) 
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan 
budaya religius Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 
Bontocini ? 

Penelitian adalah penelitian survey (lapangan) menggunakan 
pendekatan kualitatif. Adapun seluruh data primer yang diperlukan dalam 
penelitian ini diperolah melalui instrument penelitian berupa observasi, 
dokumentasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. pengumpulan 
informasi, reduksi data (memilih data yang sesuai), penyajian data, serta 
kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan perpanjangan 
keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data, dan pemeriksaan 
oleh teman sejawat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; (i) Bentuk budaya religius 
yang diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 
bontocini yaitu pelaksanaan shalat berjamaah, tadarrus quran, budaya 
Bersalaman (tercipta keakraban dan sopan santun), Berdoa Bersama 
sebelum dan setelah belajar, puasa sunah senin kamis, kegiatan jumat 
bersih (ii) Strategi guru dalam menerapkan budaya religius santri 
madrasah aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini, dengan 
menggunakan power strategi, strategi ini dikembangkan melalui 
pendekatan perintah dan larangan atau reward and punishment, kedua 
menggunakan Persuasive strategy dan Normative re-educative strategi ini 
dikembangkan melalui pendekatan keteladanan dan pembiasaan. (iii) 
Faktor-faktor yang menjadi penghambat guru dalam penerapan budaya 
religius diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM 
yang professional, adanya santri yang memiliki karakter atau kepribadian 
yang berbeda, lingkungan keluarga. 

 
Kata Kunci : Strategi Guru Agama, Budaya Religious   

 

 

 



ABSTRACT 

RIZKY AGUSNIA JAFAR, 105012001719. The Strategy of Religion 

Teachers in Implementing Religious Culture at Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini. (Supervised by Abd. Rahman Getteng 

and Darwis Muhdina). 

The problems in this study are; (i) How is the religious culture of the 

students applied by Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini? (ii) What is the teacher's strategy in implementing the religious 

culture of the students of Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini? (iii) What are the factors that hinder the application of the 

religious culture of Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini ? 

This research is a survey research (field) using a qualitative approach. All 

the primary data needed in this study were obtained through research 

instruments in the form of observation, documentation, in-depth interviews 

and documentation. information collection, data reduction (choose the 

appropriate data), data presentation, and conclusions. Checking the 

validity of the findings using extended participation, persistence of 

observation, triangulation of data, and examination by peers. 

The results of this study indicate that; (i) Forms of religious culture applied 

at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah bontocini, namely the 

implementation of congregational prayers, tadarrus quran, culture of 

shaking hands (creating intimacy and courtesy), Praying together before 

and after studying, fasting sunnah Mondays and Thursdays, clean Friday 

activities (ii) The teacher's strategy in implementing the religious culture of 

Islamic boarding school students at An-Nuriyah Bontocini, using a power 

strategy, this strategy was developed through a command and prohibition 

approach or reward and punishment, both using persuasive strategy and 

normative re-educative strategy. exemplary approach and habituation. (iii) 

The factors that hinder teachers in the application of religious culture 

include the lack of facilities and infrastructure, the lack of professional 

human resources, the existence of students who have different characters 

or personalities, and the family environment. 

Keywords: Religion Teacher Strategy, Religious Culture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, 

terutama dalam bidang komunikasi dan elektronika. mengakibatkan 

revolusi informasi mengenai hampir semua kehidupan dari semua tempat. 

Semua aspek dan kegiatan telah terhimpun, terolah, tersimpan, dan 

tersebar. Secara terbuka, setiap saat informasi tersebut dapat diakses, 

dibaca dan disaksikan oleh setiap orang, terutama melalui internet, 

televisi, dan media cetak. 

Derasnya arus globalisasi dan informasi yang terjadi saat ini, 

secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak tersendiri yang tidak 

selalu positif bagi kehidupan pelajar sekarang yang mudah terpengaruh 

oleh budaya asing, mudah terprovokasi, cepat marah, pergaulan bebas 

dan perilaku lain yang menunjukkan kemerosotan akhlak yang terjadi 

banyak melibatkan pelajar, banyak dari mereka tidak lagi menaruh hormat 

terhadap orang tua. Hal ini merupakan gambaran anak bangsa yang mulai 

terancam keutuhan pribadinnya. 

Padahal pada sisi elementer, mereka diharapkan mampu 

memegang teguh nilai-nilai manusia unggul, berakhlak mulia, bermoral 

dan pekerja keras yang merupakan tuntutan dari masyarakat global, dan 



disinilah pendidikan mendapat tempat sekaligus tantangan dalam 

kehidupan, karena pendidikan yang berkualitas sangat berperan penting 

dalam peningkatan sumberdaya manusia. (Umaedi, 1999:1 )  

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri untuk 

mengembangkan potensi siswa dan mencetak generasi islami sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 3 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. (UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 3) 

 

Dalam QS. al-Baqarah ayat 208 dijelaskan : 

ِنِۚ إِنَّهُۥ  ِت ٱلشَّۡيَطَٰ َّبِعُواْ ُخُطَوَٰ ۡلِم َكآَٰفَّٗة َوََل تَت َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلّسِ يََٰ
بِينّٞ    ٨ٓ٢لَُكۡم َعُدّوّٞ مُّ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”           

Salah satu cara pembentukan kepribadian yang bermoral dan 

berakhlak mulia adalah dengan mengembangkan dan mewujudkan 



budaya religius di sekolah atau madrasah yang merupakan salah satu 

upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai keberagaman dengan 

penciptaan suasana atau iklim kehidupan keagamaan Islam yang 

dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup yang dijiwai 

oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang diwujudkan dalam sikap 

hidup serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah . 

Toulles seorang ahli psikologi mengatakan salah satu faktor yang 

membentuk religiusitas seseorang adalah faktor sosial yang meliputi 

semua pengaruh sosial dalam sikap keagamaan, seperti pendidikan, 

tekanan lingkungan, tradisi sosial dan pengajaran dari orang tua. 

(Thouless, 2000). Pendidikan (sekolah) merupakan salah satu faktor 

pembentuk religiusitas seseorang. Pengalaman dan pengamalan agama 

yang ia peroleh (pernah lakukan) di sekolah mempunyai dampak yang 

cukup besar dalam praktek keagamaan seseorang di dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Pembentukan kepribadian yang bermoral dan berakhlak mulia 

melalui penerapan budaya religious, tidak terlepas dari peran lembaga 

pendidikan dan posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, 

keberadaan guru dan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pendidik 

sangat menentukan bagi terselenggaranya proses pendidikan. Tanpa guru 

pendidikan hanya slogan karena keberadaan guru dianggap sebagai titik 

sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan. (Surya, dalam 

hasnah 2013:3).  



Untuk menunjang terwujudnya budaya religious santri madrasah 

aliyah pondok pesantren An-nuriyah Bonto cini dengan baik maka semua 

pengelola dalam lembaga pendidikan tersebut harus ikut mendukung. 

Dalam hal ini semua personil, baik guru, tenaga administrasi, Pembina 

asrama, harus bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan 

tugasnya masing-masing, utamanya dalam strategi guru terhadap 

keberhasilan dalam mewujudkan budaya religious di pondok pesantren 

an-nuriyah bonto cini.  

Dari uraian tersebut di atas membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Strategi guru agama dalam 

menerapkan budaya religious di madrasah aliyah pondok pesantren an-

nuriyah bonto cini kecamatan batang kabupaten jeneponto.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

masalah penelitian yang dapat dirumuskan antara lain  : 

1. Bagaimana bentuk budaya religius yang diterapkan Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini ? 

2. Bagaimana strategi guru dalam penerapan budaya religius santri 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini ? 



3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan 

budaya religius Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan budaya religius yang diterapkan di Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini. 

2. Mengetahui strategi guru dalam penerapan budaya religius santri 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini. 

3. Mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi guru-guru dalam 

menerapkan budaya religius Santri Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagaimana berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

kajian dan pengembangan teori kepada para pelaksana 

lembaga pendidikan Islam. 

b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan di bidang manejemen 

lembaga pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis. 



a. Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai 

bahan masukan bagi pihak madrasah. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 

penelitian lanjutan yang sesuai dengan permasalahan, 

sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai 

pertimbangan penelitian selanjutnya dan sebagai acuan 

pertimbangan ketika terjun dalam proses praktis pendidikan. 

c. Bagi kalangan akademis dari penelitian ini peneliti dapat 

meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah 

penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang 

ilmu pendidikan Islam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Hasil Penelitian  

Penelitian ini berorientasi pada strategi guru dan budaya religious 

telah dibahas oleh berbagai pihak dan sebagian telah di dipublikasikan 

dalam bentuk tulisan ilmiah, majalah, serta buku lainnya, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Wilda Arif (2019) yang berjudul “Strategi 

Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Budaya Religius Di SMP Negeri 13 

Palopo (Perspektif Manajemen Pendidikan)”. Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam pembinaan budaya 

religius yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan 

dan pembinaan budaya religius yang dilakukan adalah melaksanakan 

shalat dzuhur secara berjamaah, shalat duha, literasi baca Al-Quran dan 

doa seblum memulai proses belajar mengajar, menerapkan 3s 

(sipakalebbi, sipakainge, sipakatau), memperingati hari besar islam, dzikir 

asmaul husna tiap hari jumat. 

Penelitian dilakukan oleh Tasyirifany Akhmad (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Pendidikan Dalam Keluarga Dan Budaya Religius Sekolah 

Terhadap kecerdasan Emosional Siswa Kelas XI SMA Cokroaminoto 

Makassar”. Dalam penelitian tersebut antara Pendidikan islam dan budaya 

religius mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan emosional siswa. 



Karena keberhasilan pendidikan agama disekolah tersebut dalam 

menanamkan nilai-nilai bagi pembentukan kepribadian dan watak siswa, 

itu sangat ditentukan oleh proses yang mengintegrasikan antara aspek 

pengajaran, pengalaman, dan pembiasaan, serta pengalaman sehari-hari 

yang dialami siswa baik di sekolah, keluarga maupun lingkungan 

masyarakat.  

Tesis ini secara empiris sangat berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, terutama subjek, ruang lingkup pembahasan, dan waktu 

pelaksanaan. Secara mendasar tesis ini kaan mendeskripsikan tentang 

strategi guru dalam menerapkan budaya relogius santri marasah Aliyah 

pondok pesantren an-nuriyah bontocini kecamatan batang kabupaten 

jeneponto.  

B.  Tinjauan Teori dan Konsep 

Sebagai pembahasan masalah pokok yang telah dirumuskan, maka 

akan dirumuskan beberapa landasan teori dan kerangka kosepsional yang 

relevan dengan pokok bahasan. 

1. Budaya Religius (Religius Culture) 

a. Defenisi Budaya  

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai : 

pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang 

sudah menjadi kebiasaan yang sukar di ubah. (KBBI, 1991 : 149) 



Budaya secara etimologi dapat berupa jamak yakni menjadi 

kebudayaan. Kata ini berasal dari bahasa “budhayah” yang merupakan 

bentuk jamak dari budi yang berarti akal, atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan akal pikiran manusia. Kebudayaan merupakan hasil 

dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam 

arti luas, kebudayaan merupakan segala sesuatu di muka bumi ini yang 

keberadaanya diciptakan oleh manusia. Demikian juga dengan istilah lain 

yang mempunyai makna sama yakni kultur yang berasal dari bahasa latin 

“colore” yang berarti mengerjakan atau mengolah, sehingga kultur atau 

budaya disini dapat diartikan sebagai segala tindakan untuk mengolah 

atau mengerjakan sesuatu. Aan komariah ( 2005:96 ) 

Tylor, sebagaimana dikutip Budiningsih, (2004:18) mengartikan 

budaya merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari 

bagian-bagian suatu kemampuan kreasi manusia yang immaterial, 

berbentuk kemampuan psikologis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, 

kepercayaan, keyakinan, seni dan sebagainya. 

Masyarakat dan suatu kebudayaan adalah seperti satu sisi mata 

uang yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara pada budaya 

tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Dalam pergaulannya 

masyarakat akan menghasilkan sebuah budaya yang nantinya akan 

dipakai untuk melangsungkan kehidupan Bersama. Sama halnya dengan 

kehidupan siswa atau peserta didik yang ada di dalam suatu Lembaga 

Pendidikan, karena mereka terikat pada sebuah peraturan sehingga 



membuat peserta didik haruslah beradaptasi dengan lingkungan Lembaga 

Pendidikan dan teman-teman sebaya sehingga akan menimbulkan 

sebuah budaya baru antar lingkungan Lembaga Pendidikan.  

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

harus ada internalisasi budaya. Dalam Bahasa inggris,internalized berarti 

to incorporate in oneself. Jadi internalisasi nilai atau budaya menjadi 

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

menumbuh kembangkan nilai tersebutdilakukan melalui berbagai ditaktik 

metodik Pendidikan dan pengajaran. Seperti Pendidikan, pengarahan, 

indoktrinasi, brain washing, dan sebagainya.  

Dalam pmbelajaran Pendidikan perlu adanya suatu yang dilakukan 

secara terus menerus akan menjadi kebiasaan yang sangant penting. 

Tidak ada suatu yang lebih penting dari sebuah perilaku seseorang 

kecuali kebiasaan. Sekecil apapun sebuah kebiaaan yang sangat 

sederhana bisa menjadi sebuah pondasi yang kuat bila dilakukan secara 

terus menerus atau istiqomah.  

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

atau kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia 

berbentuk kemampuan psikologis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, 

kepercayaan, keyakinan, seni dan sebagainya atau berbentuk kelakuan-

kelakuan yang terarah seperti hukum, adat istiadat, yang 

berkesinambungan atau istiqomah yang akhirnya mampu membentuk 



sesuatu yang khas, yang kemudian menjadi identitas dari kelompok atau 

seseorang itu sendiri. 

b. Defenisi Religius  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, religious berarti bersifat 

religi/keagamaan selanjutnya dari kata religi dan religious, muncul istilah 

religiusitas berarti pengabdian terhadap agama atau keshalehan. (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 944) 

Menurut Kahmad dalam Amru Al-mu‟tazam (2016 :109), kata religius 

dalam Bahasa arab dikenal dengan kata al-din dan al-miah. Kata al-din 

sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti al-mulk (kerajaan), 

alkhidmat (pekayanan), al-izz (kejayaan), al-dzull (kehinaan), al-ikrah 

(pemaksaan), al-ihsan (kebijakan), al-adat (kebiasaan), al-ibadat 

(pengabdian), al-qahr wa al-sulthan (kekuasaan dan pemerintahan), 

altadzallul wa al-khudu (tunduk dan patuh), al-tha‟at (taat), al-islam 

altaukid (penyerahan dan mengesakan Tuhan). Kata religius tidak identik 

dengan kata agama, namun lebih kepada keberagamaan. 

Keberagamaan, menurut Muhaimin dkk, lebih melihat aspek yang di 

dakam lubuk hati Nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak 

misteri bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa, cita rasa yag 

mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia. 

 Muhaimin (2012:287) mengemukakan 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 
agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk lain. (Muhmmad 
fadilah dan lilif mualifatu Khorida 2013:140) 



Menjadi religius adalah Ketika seseorang mampu melaksanakan 

ajaran agamanya dengan penuh keihlasan dan kepatuhan, sikap dan 

perilakunya mencerminkan ajaran agama yang danutnya, dan bersikap 

toleran atau saling menghargai terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. 

Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, 

seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah kaidah, dan 

seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi orang 

islam, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, 

keyakian, pelaksanaan dan penghayatan atas agama islam. (Fuad Nahori 

dan Rachny Diana, 2002:71) 

Religius biasa diartikan dengan kata agama. Agama menurut Frazer, 

sebagaimana dikutip Nuruddin, adalah sistem kepercayaan yang 

senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

tingkat kognisi seseorang. Sementara menurut Clifford Geertz, 

sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, 

melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber 

nilai dan agama sebagai sumber kognitif. Pertama, agama merupakan 

pola bagi tindakan manusia (patter for behaviour). Dalam hal ini agama 

menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama 

merupakan pola dari tindakan manusia (pattern of behaviour). Dalam hal 

ini agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman 

manusia yang tidak jarang telah melembaga menjadi kekuatan mistis. 

(Kristiya Septian Putra, 2015:22) 



Agama dalam perspektif yang kedua ini sering dipahami sebagai 

bagian dari sistem kebudayaan, yang tingkat efektifitas fungsi ajarannya 

kadang tidak kalah dengan agama formal. Namun agama merupakan 

sumber nilai yang tetap harus dipertahankan aspek otentitasnya. Jadi di 

satu sisi, agama dipahami sebagai hasil menghasilkan dan berinteraksi 

dengan budaya. Pada sisi lain, agama juga tampil sebagai sistem nilai 

yang mengarahkan bagaimana manusia berperilaku. (Kristiya Septian 

Putra, 2015:22) 

 Menurut Nurcholis Madjid dalam Kristiya Septian Putra (2015:23) : 
mengatakan agama bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib 
dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan 
tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 
memperoleh ridha Allah. Agama, dengan kata lain, meliputi 
keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah 
laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-akhlaq 
karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung 
jawab pribadi di hari kemudian.  

Jadi dalam hal ini agama mencakup totalitas tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, 

sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan 

membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya 

sehari-hari.  

Menurut Muhaimin (2001:293- 294) religiusitas (kata sifat: religius) 
tidak identik dengan agama. Keberagamaan atau religiusitas lebih 
melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani” pribadi, sikap, 
personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena 
menapaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas, 
(termasuk rasio dan rasa manusiawinya) ke dalam si pribadi 
manusia 



Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa agama bukan hanya 

kegiatan ritual semata tetapi agama adalah seluruh perilaku manusia 

dalam kesehariannya yang dilandaskan keimanan kepada Allah dan dari 

keimanan tersebut akan  membentuk akhlak yang baik.  

Selanjutnya Muhaimin (2018:288) menguraikan bahwa 

Religious sebagai keberagamaan yang berarti meliputi berbagai 
macam sisi atau dimensi yang bukan hanya ketika seseorang 
melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga Ketika melakukan 
aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan 
hanya yang berkaitan dengan aktivitas tampak dan dapat dilihat 
dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi 
dalam hati seseorang. Karena itu keberagamaan seseorang akan 
meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.  

Dapat disimpulkan bahwa religius tidak hanya terfokus pada satu 

sisi atau dimensi seperti melaksanakan ritual ibadah tetapi mencakup 

banyak dimensi yaitu Ketika kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas 

berlandaskan keimanan kepada Allah baik aktivitas tersebut tampak 

maupun tidak tampak.   

Adapun dimensi religious menurut Glock dan strak dalam widiyanta 
dalam Amru Almu‟tazim (110-111) yaitu  ada lima dimensi 
religiusitas : 

1) Religious practice (the ritualistic dimension). Tingkatan sejauh 
mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agamanya, 
seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya.  

2) Religious believe (the ideological dimension). Sejauh mana orang 
menerima hal-hal dogmatic di dalam ajaran agamanya. Misalnya 
kepercayaan tentang adanya tuhan, malaikat, kitab-kitab, Nabi dan 
Rasul, hari kiamat, surga, neraka, dan yang lain-lain yang bersifat 
dogmatik. 

3) Religious knowledge (the intellectual dimension). Sejauh mana 
seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya.  

4) Religious feeling (the experiental dimension). Dimensi yang terdiri 
dari perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan 
yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa 



dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, 
seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan,dan sebagainya.  

5) Religious effect (the consequential dimension). Dimensi yang 
mengukur sejauhmana perilkau seseorang dimotivasikan oleh 
ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Misalnya mengikuti 
kegiatan konversasi lingkungan alam dan lain-lain. 

Dimensi-dimensi religius di atas dapat memberi pemahaman 

sampai di mana tingkat keberagamaan seseorang. Kesimpulan tersebut 

dapat diindikasikan pada keterlibatan tingkat ritual seseorang, yaitu sejauh 

mana dan seberapa intensitas seseorang dalam menjalankan ritual 

agama yang dianutnya. Keterlibatan ideologis yaitu sejauh mana 

seseorang menerima keadaan yang dogmatis dari agama yang dianutnya. 

Keterlibatan intelektual yaitu seberapa jauh pengetahuan seseorang 

mengenai ajaran agamanya dan bagaimana cara yang dilakukan untuk 

memperdalam pengetahuan mengenai agamanya. Keterlibatan 

pengalaman yang menunjukkan seseorang pernah mengalami hal-hal 

yang timbul dari agama yang dianutnya. (Wilda Arif, 2019:37) 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa religious 

adalah semua tingkah laku manusia baik secara lahir maupun batin yang 

berlandaskan keimanan kepada Allah SWT dan dari keimanan tersebut 

akan membentuk akhlak karimah dalam pribadi dan perilakunya sehari-

hari. 

c. Pengertian Budaya Religius  

Dari beberapa pengertian tentang budaya dan religious atau agama 

di atas, dalam kaitannya untuk memberikan definisi budaya religius, tidak 

hanya menggabungkan pengertian dari kedua kata tersebut. Akan tetapi 



perlu dimaknai secara luas adalah sekumpulan ajaran dan nilai-nilai 

agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan 

simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas 

administrasi, siswa, dan masyarakat sekolah (Asmaun Sahlan, 2010:77). 

Budaya religius pada hakekatnya adalah bagaimana menjadikan 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya 

organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. (Asmaun Sahlan, 2010 

:78) 

Agama dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara 

baik dan buruk, benar dan salah. Demikian pula, agama Islam memuat 

ajaran normatif yang berbicara tentang kebaikan yang harusnya dilakukan 

manusia dan keburukan yang harus dihindarkannya. Islam memandang 

manusia sebagai subyek yang paling penting di muka bumi sebagaimana 

diungkapkan dalam al-Qur‟an surat al-Jatsiyah ayat 13: 

 

 

Terjemahnya : 
Dan dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa 
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-
Nya.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menundukkan apa yang 

ada di langit dan di bumi untuk manusia. Sedangkan ketinggian 

kedudukan manusia terletak pada ketaqwaannya, yakni aktifitas yang 



konsisten kepada nilai-nilai Ilahiyah yang diimplementasikan dalam 

kehidupan sosial. 

Budaya religious menurut Darmiyati Zuchdi (2008:36) merupakan 
salah satu metode pendidikan nilai yang komprehensif. Karena 
dalam perwujudannya terdapat inkulnasi nilai, pemberian teladan, 
dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan 
mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan-pembuatan keputusan 
moral secara bertanggung jawab dan keterampilan hidup yang lain. 

Budaya religious adalah manisfestasi dari nilai-nilai religious dan 

nilai inilah yang merupakan inti dari budaya. (Taliziduhu Ndarah dalam 

Edi Mulyadi, 2018 : 5).  

Nilai religious merupakan nilai-nilai yang bersumber pada agama, 

yaitu nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari 

Tuhan yang lingkupnya sangat luas dan mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia. Religious dimaknai sebagai keberagamaan yaitu 

sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. (Asmaun Sahlan dalam 

Edi Mulyadi, 2018:5) 

Menciptakan budaya religious sejatinya sangat membantu dalam 

mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak 

mulia.  

Konsep Islam tentang budaya agama atau budaya religious dapat 

dipahami dari doktrin keagamaan. Dalam islam seseorang diperintahkan 

untuk beragama secara kaffah, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah 

Al-baqarah ayat 208 : 



 

 

 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut Langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.  

Ayat ini mempunyai makna bahwa setiap muslim baik dalam berpikir, 

bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk selalu sesuai dengan 

ajaran islam. Dalam melakukan aktifitas ekonomi, sosial, politik, atau 

aktivitas lainnya seorang muslim diperintahkan untuk melakukannya 

dalam rangka beribadah kepada Allah, di manapun dan dalam keadaan 

apapun setiap muslim hendaknya berpedoman pada Al-Qur‟an dan as-

sunnah.  

Terkait dengan ayat tersebut di atas maka sangat tepat apa yang 

dikatakan Hasan basri (2012:161) : Keberagamaan atau religiusitas 

seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktifitas   

(beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas 

yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tetapi juga aktivitas yang tidak 

tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Pelaksanaan ajaran Agama 

dipandang belum cukup dengan melaksanakan ritual Agama, sementara 

aspek ekonomi, sosial, dan budaya lainnya terlepas dari nilai-nilai agama 

penganutnya. Padahal, ibadah memiliki nilai sosial yang harus melekat 

pada orang yang melaksanakannya.  



Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sekarang ini menjadi 

sangat penting, terutama dalam memberikan isi dan makna kepada nilai, 

moral dan norma masyarakat. Aktualisasi nilai dilakukan dengan 

mengartikulasikan nilai-nilai ibadah yang bersifat ritual menjadi aktifitas 

dan perilaku moral masyarakat sebagai bentuk dari kesalehan sosial. 

Dalam Al-Qur‟an terdapat nilai-nilai normative yang menjadi acuan 

dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama, 

yaitu: 

a. I‟tiqadiyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti 

percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, yang 

bertujuan untuk menata kepercayaan individu. 

b. Khuluqiyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan 

untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri 

dengan perilaku terpuji.  

c. Amaliyah, yang berkaitan dengan  pendidikan tingkah laku sehari-hari, 

baik berhubungan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan 

muamalah. (Abdul Mujib : 36) 

Dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk nilai religious, zulkarnain 

(2008:19) dalam bukunya transformasi nilai-nilai agama islam disebutkan 

bahwa nilai-nilai agama islam meliputi empat aspek pokok, yaitu : 

1) Tauhid/Aqidah adalah proses pemenuhan fitrah bertauhid yang 

merupakan unsur hakiki yang melekat pada diri manusia sejak 

penciptaannya. 



2) Ibadah (ubudiyah) adalah pengabdian ritual sebagaimana 

diperintahkan dan diatur dalam Al-Qurab dan sunnah.  

3) Akhlak adalah pemberi norma-norma baik dan buruk yang 

mennetukan kualitas pribadi manusia. 

4) Kemasyarakatan adalah pengaturan pergaulan hidup manusia di atas 

bumi dalam dimensi sosial.  

Berbagai nilai tersebut dasar pertimbangan manusia dalam 

bertingkah laku, akan tetapi dapat tidaknya manusia merefleksikan nilai 

tersebut tergantung pada keyakinan yang menyeluruh terhadap sistem 

nilai dan norma serta daya serap dari individu dan masyarakat.  

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

religious merupakan cara berpikir dan bertindak seseorang yang 

didasarkan atas nilai-nilai ajaran agama sebagai budaya dalam 

berperilaku nilai-nilai tersebut adalah manifestasi dari nilai aqidah, ibadah, 

akhlak, dengan menjalankan agama secara kaffah atau menyeluruh ke 

dalam diri seseorang dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama 

baik didalam hati maupun dalam ucapan, lahir maupun batin kepercayaan 

ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-

hari secara berlanjut.  

d. Landasan Penciptaan Budaya Religius  

1) Landasan religious  

Landasan religious adalah dasar pelaksanaan Pendidikan yang 

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Penciptaan budaya religious 



disekolah semata-mata karena merupakan pengembangan dari potensi 

manusia yang ada sejak lahir atau fitrah. Ajaran islam yang diturunkan 

Allah melalui rasul-Nya merupakan agama yang memperhatikan fitrah 

manusia dan bertugas mengembangkan fitrah tersebut. Secara etimologis, 

kata fitrah berarti “ciptaan” atau “penciptaan”. Disamping itu, kata fitrah 

juga sebagai “sifat dasar atau pembawaan” berarti potensi dasar yang 

alami atau natural disposition. Kata fitrah tersebut diisyaratkan dalam 

firman Allah SWT, Qs. Al-A‟raf : 172 sebagai berikut :   

 

 

 

 

Terjemahnya : 
(Ingatlah), Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman) : “Bukankah Aku ini Tuhanmu ?” 
mereka menjawab : “Betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi”  

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa fitrah manusia itu menerima 

ajaran Allah dan ini sudah mereka ikrarkan dalam diri mereka. Fitrah 

manusia dapat dikembangkan salah satunya melalui budaya religious 

yang diciptakan di sekolah. Sehingga penciptaan budaya religious yang 

ada di sekolah sesuai dengan pengembangan fitrah manusia.  

Rasulullah SAW. Menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya 

merupakan makhluk religius yang dalam istilah islam dikenal dengan fitrah 

sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.  



 

 

 

Terjemahnya : 
Telah menceritakan kepada kamai (Adam) telah mencertotakan 

kepada kami (Ibnu Abu Dza‟bi) dari (Abu Salamah bin Abdurrahman) 
dari (Abu Hurairah radiallahu „anhu) berkata : Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda : “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. 
Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi 
Yahudi, Nashrani, atau Majusi. (HR. Bukhari).  

Secara kodrati anak memerlukan Pendidikan dan bimbingan dari 

orang dewasa, dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-

kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini, 

sebab anak adalah rahmat dari Allah WT kepada kita maing-masing anak 

dipengaruhi oelh beberapa faktor dianatranya orag tua, lingkungan dan 

masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan itu semua anak perlu yang 

namanya penanaman nilai-nilai religius. Penanaman nilai-nilai agama 

(religius) adalah suatu proses memasukkan nilai agama secara utuh, dan 

diteruskan dengan kesadaran akan pentingnya ajaran agama, serta 

ditemukannya posibilitas untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-

hari.  

2) Landasan Hukum  

Landasan hukum dari penciptaan budaya religious adalah UU No. 20 

Tahun 2003 tentang sisdiknas Bab V pasal 12 ayat 1 poin a. bahwasanya 

“setiap siswa pada setiap satuan Pendidikan berhak mendapatkan 

Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan 



oleh pendidik yang seagama”. Bab X pasal 36 ayat 3, bahwasanya 

“kurikulum disusun sesuai dengan memperhatikan peningkatan iman dan 

taqwa, peningkatan akhlak mulia. Pasal 37 ayat 1 bahwa “kurikulum 

Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : Pendidikan agama.  

e. Bentuk Budaya Religius di Sekolah  

Budaya religius yang ada di lembaga pendidikan biasanya bermula 

dari penciptaan suasana religius yang disertai penanaman nilai-nilai 

religius secara istiqamah. Penciptaan suasana religius dapat dilakukan 

dengan mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan lembaga 

pendidikan. Karena apabila tidak diciptakan dan dibiasakan, maka budaya 

religius tidak akan terwujud.  

Dalam tataran nilai, budaya religious berupa : semangat berkorban, 

semangat persaudaraan, saling tolong menolong dan tradisi mulia lainnya. 

Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya religious berupa : tradisi shalat 

berjamaah, gemar bershadoqah, rajin  belajar dan perilaku mulia lainnya.  

Nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya 

kehidupan beragama terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu aqidah, ibadah, 

akhlak, kemasyarakatan.  

a. Aqidah 

Membicarakan keimanan berarti membicarakan persoalan aqidah 

dalam islam, Aqidah dalam bahasa Bahasa arab adalah aqadahu 

ya‟qiduhu jamaknya adalah aqaid artinya ikatan atau sangkutan, 

sedangkan menurut istilah aqidah adalah iman keyakinan yang menjadi 



pegangan hidup bagi setiap pemeluk agama islam, oleh karena itu aqidah 

selalu ditautkan dengan rukun iman atau arkanul iman yang merupakan 

asas bagi setiap ajaran islam. (Asmaun sahlan 2010:69) 

Nurhasanah dan Marwan (2016:53) mengemukakan bahwa : 

Aqidah dalam Al Quran dinamakan iman. Iman secara Bahasa 
berasal dari kata amana – yu’manu – imanan yang artinya percaya. 
Namun iman bukan hanya sekedar percaya, melainkan keyakinan 
yang mendorong seorang muslin untuk berperilaku. Oleh karena itu 
iman adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati dan 
dilaksanakan oleh anggota badan (perbuatan).  

Islam telah menjadikan tanda bukti aqidah pada manusia dengan 

pengakuan, bahwa Allah itu Esa dan Muhammad adalah Rasul-Nya 

sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas.  

 

 
 
 

Terjemahnya :  
Katakanlah: “Dialah Allah, yang maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak 
pula diperanakkan, dan tidak ada seoarngpun yang setara dengan 
dia.  

Ahmad tafsir (1999:188) berpendapat bahwa iman adalah rasa, 

bukan pengertian. Iman sebenanya bukan terletak pada mengerti, 

melainkan pada rasa iman. Tegasnya iman adalah rasa selalu melihat 

atau dilihat Allah. Seseorang yang beriman akan selalu membawa 

imannya, kemampuan, dan akan takut melakukan suatu kesalahan atau 

maksiat karena malu dan dilihat oleh Allah SWT.  

Seseorang yang beriman akan selalu membawa imanya, 

kemampuan, dan akan takut melakukan suatu kesalahan atau maksiat 



karena merasa malu dan dilihat oleh Allah Swt. demikian pula anak anak 

yang mempunyai keimanan akan selalu mematuhi aturan agamanya 

apabila keimanan dapat mengontrol mereka. 

b. Ibadah  

Ibadah adalah tata cara hubungan manusia dengan Allah, secara 

Bahasa ibadah berarti taat, tunduk, turut, mengikuti, dan doa. Bisa juga 

diartikan menyembah, sedangkan dalam „uruf islam digunakan dalam dua 

arti, yaitu umum dan khusus. Ibadah dalam arti luas meliputi amal shaleh 

yang dikerjakan manusia, karena mengharap ridho Allah SWT, sedangkan 

ibadah dalam arti sempit terbatas kepada perbuatan shalat, zakat, puasa, 

dan haji.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Az-zariyat 

(51:56) :  

 

 

Terjemahnya : 
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
merekah beribadah kepadaku  
Dari ayat ini jelas bahwa tujuan manusia hidup hanya untuk 

beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk selainnya. Beribadah 

kepadanya hanya untuk mengikuti semua perintahnya dan menjauhi 

larangannya. Apapun yang kita lakukan harus niat karena Allah. Setiap 

perbuatan harus ada ketetapan dari Allah swt.   



Ibadah tidak hanya sebatas berbentuk perilaku, namun juga 

perkataan yang dilandasi dari yang ikhlas sebagai wujud penghambaan 

seorang terhadap Tuhannya.  

Ibadah dalam islam jangkauannya menyentuh semua aspek 

kehidupan. Tidak hanya sebatas pada ritual-ritual (asy-sya’aa’ir) yang 

sudah biasa kita kenal berupa shalat, puasa zakat, dan haji. Akan tetapi 

tetapi mencakup pula seluruh gerak dan semua aktivitas yang dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau mensejahterakan 

manusia.  

Semua pekerjaan yang bermanfaat yang dilakukan seorang muslim 

demi pengabdiannya kepada masyarakat, atau menolong personil-

personilnya, khususnya mereka yang tergolong kaum dhuafa juga 

merupakan salah satu bentuk ibadah.  

Oleh karena itu, kita dapati banyak hadits-hadits yang menganjurkan 

bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Menyingkirkan 

duri dari tengah jalan adalah ibadah, membantu seorang yang lemah 

untuk menaiki kendaraannya atau membantu mengangkatkan barang 

mereka ke kendaraannya adalah sedekah, bahkan senyum anda 

dihadapan saudara anda adalah sedekah, kata-kata yang baik adalah 

sedekah, dan semua hal yang baik (ma‟ruf) adalah sedekah. (Yusuf al-

qardhawi dalam Ibrahim bafadhol 2017 : 51)  

Ibadah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 



a) Ibadah mahdah, yaitu ibadah yang sudah ditetapkan tata cara serta 

aturan-aturannya meliputi syarat, rukun,sunat, dan hal-hal yang 

dimakruhkan serta membatalkan. Disebut juga dengan ibadah khusus 

seperti shalat, zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan haji ke 

baitullah.  

b) Ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang dilaksanakan umat islam 

dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. 

Ibadah ghairu mahdah disebut juga dengan ibadah muamalah atau 

umum. Mencakup semua aktifitas hidup yang baik dan mengandung 

manfaat bagi diri sendiri,  orang lain, bangsa agama dan negara yang 

diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. (Nurhasanah dan 

Marwan 2016:75) 

Ibadah adalah semua aktivitas hidup yang baik dan mengandung 

manfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, dan negara. Di bawah ini 

diuraikan beberapa jenis ibadah dalam kehidupan sehari-hari.  

1. Shalat  

Shalat menurut bahasa arab, yaitu doa. Menurut istilah berarti ibadah 

yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali 

dengan takbir diakhiri  dengan salam dan memenuhi syarat yang 

ditentukan.  

Shalat dapat menghindarkan manusia dari berbuat keji dan mungkar. 

Jika shalat dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sikap tunduk dan 

tawadhu‟ (rendah hati) serta hati yang patuh maka akan mendorong 



pelakunya untuk membentengi dirinya dari perbuatan buruk dan jahat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut 45 : 

Terjemahnya : 
 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al-

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar keutamaannya dari 
ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.  

Shalat adalah amal ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat 

keruhanian dalam diri manusia yang menjadikannya mencegah dari 

perbuatan keji dan mungkar, dengan demikian shalat adalah cara untuk 

memperoleh potensi keterhindaran dari keburukan. Shalat juga mendidik 

diri agar disiplin dengan waktu, karena ibadah shalat harus dikerjakan 

pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga shalat mendidik 

seseorang untuk hidup dalam keadaan suci dan bersih. 

2. Zakat 

Zakat berarti suci, sedangkan menurut Syariah zakat adalah 

memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah mengeluarkannya 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Yusuf Qardawi dalam 

Nurhasanah dan Marwan, 2016:79) 

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah At taubah (9) : 103 : 

 

 

 

Terjemahnya : 



Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.  

Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan upaya pembersihan dan 

pensucian diri dari dosa, cinta harta dan sifat-sifat jelek yang timbul karena 

harta benda, seperti tamak, kikir dan sebagainya. Zakat juga dapat 

menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia.  

Alam budi Kusuma (2017:147) mengemukakan bahwa zakat sendiri 

merupakan bentuk praktik ibadah yang mencerminkan kepedulian dan 

cerminan sikap yang syukur akan nikmat yang diberikan Allah padanya. 

Dengan implementasi zakat ini ia diharapkan akan bersiao diri dalam 

menanggung beragam kondisi prihatin yang mungkin terjadi dalam 

hidupnya. Oleh karena kondisi prihatin yang dirasakannya itu akan 

membuatnya dapat berempati terhadap penderitaan orang-orang fakir-

miskin, mendorongnya untuk mengasihi mereka, dengan mudah untuk 

mengulurkan bantuan, dan berbuat baik kepada orang-orang yang 

membutuhkan diantara mereka.  

3. Puasa  

Menurut bahasa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, 

seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak 

bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah menahan diri dari sesuatu 

yang membatalkannya, suatu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai 

terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.  

Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al Baqarah (2) 183 : 



 

 

Terjemahnya :  
Hai orang-orang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa. 
Kesempurnaan puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan 

minum, tetapi mengandung arti menahan diri dari segala perbuatan yang 

tidak sesuai dengan hikmah dan tujuan puasa. Hikmah melaksanakan 

puasa antara lain : 

a) Disiplin rohaniah, mengandung nilai-nilai Pendidikan untuk menahan 

dan mengendalikan diri dari keinginan-keinginan negative atau buruk 

yang mendorong kepada kejahatan. 

b) Pembentukan akhlakul karimah, dengan berpuasa insan dididik untuk 

berbuat baik dan mulia.  

Puasa bukan sekedar menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkannya. Puasa merupakan sikap meninggalkan semua bentuk 

maksiat dan keburukan. Tidak halal bagi yang berpuasa untuk berkata 

kecuali yang indah dan baik. Puasa merupakan pelajaran praktek 

bagaimana melatih jiwa untuk mengamalkan akhlak terpuji, berupaya 

bersifat dengan sifat yang baik-baik dalam segala kondisi. Karena itulah 

jiwa menjadi bersih dan suci, akhirnya manusiapun menjadi makhluk yang 

diharapkan kebaikan darinya. (Sayyid Sabiq dalam Hasballah Thaib dan 

Zamakhsyari Hasballah Thaib 2015:60) 

4. Haji 



Haji menurut syara‟ sengaja mengunjungi ka‟bah untuk melakukan 

beberapa amal ibadah, dengan syarta-syarat tertentu. Sulaiman rasyid 

(2012:247) 

Ibadah haji merupakan puncak pencapaian ritual seorang muslim 

dalam menjalanka perintah Allah SWT. Di dalamnya terdaat kegiatan yang 

lengkap meliputi kegiatan fisik, lisan, rohani, serta pengorbanan jiwa, 

waktu, dan harta. (Dede imadudin, 2012 : 13)  

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Ali Imran (3) 97 :  

 

 

 
Terjemahnya :  

Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah 
melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang 
mampu mengadakan perjalanan ke sana.  

Dapat dipahami bahwa haji merupakan perintah Allah dan menjadi 

kewajiban manusia untuk melaksanakannya yaitu mereka yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke sana dari segi kemampuan fisik dan kesiapan 

batin dirinya. Haji merupakan simbol persaudaraan universal dan 

pertemuan tahunan yang paling besar di dunia.  

5. Membaca  dan memahami Al Quran  

Al quran merupakan salah satu ajaran atau wahyu yang diturunkan 

dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad Saw sebagai rasul terakhir 

melalui perantara malaikat Jibril „alaihissalam. Kandungan Al quran 



merupakan pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab 

sebelumnya. 

Al quran sebagai pedoman hidup manusia menunutun kepada jalan 

kebaikan, kebenaran, dan keselamatan. Dari tiap ayat Al Quran yang 

dibaca mengandung 10 kebaikan di dalamnya.   

Rasulullah Saw bersabda : 

 

Terjemahnya : 
Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, akan 
mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan  
dilipatgandakan menjadi sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata : 
Alif Laam Miim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu hurus, lam satu 
huruf, dan mim satu huruf.  (HR. Tirmidzi No. 2910) 

Hadis tersebut di atas mengisyaratkan bahwa membaca satu huruf 

dari kitab Allah akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Tambahan pelipat 

gandaan pahala itu berbaris lurus dengan keikhlasan pembacanya. Selain 

keutamaan mendapatkan pahala berlipat ganda membaca Al Quran juga 

menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat bagi yang membacanya, 

sebagaimana dalam hadis  Nabi Saw : 

 

 

Terjemahnya : 
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari 
kiamat memberi syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang membacanya, 
mempelajarinya, dan mengamalkannya). (HR. Muslim). 

Seperti itulah keutamaan bagi orang-orang yang membaca Alquran, 

Al quran sebagai pedoman hidup manusia menuntun kepada jalan 

kebaikan, kebenaran dan keselamatan. Al quran sebagai sarana 



komunikasi dengan Allah SWT serta menjadikan manusia penuh motivasi 

dan inovatif.  

Tazkiyah basa‟ad (2016:598) mengemukakan bahwa  

Selain bernilai ibadah, bacaan Al quran sangat sangat berpengaruh 
besar bagi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional 
(EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Al Qadhi melalui penelitiannya 
yang panjang dan serius di klinik besar florida Amerika serikat 
berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan Al 
Quran seorang muslim dapat merasakan perubahan fisiologis dan 
psikologis yang sangat besar. Dari hasil uji cobanya, ia 
berkesimpulan bacaan Al Quran berpengaruh besar hingga 97% 
dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. 
Hasil uji coba ini juga diperkuat dengan sebuah laporan penelitian 
yang disampaikan oleh Konfrensi Kedokteran IslamAmerika Utara 
pada tahun 1984. Dan juga penelitian Muhammad Salim yang 
dipublikasikan oleh Universitas Boston 

Bacaan Al quran selain bernilai ibadah dan mendapatkan pahala 

disisi Allah bagi yang membacanya dengan ikhlas, bacaan Al quran juga 

sebagai  

6. Doa  

Do‟a, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan 

cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Do‟a 

adalah cara membuktikan kelemahan manusia dihadapan Allah, karena 

itu berdoa merupakan inti dari beribadah. Orang yang tidak suka berdo‟a 

adalah orang yang sombong, sebab ia tidak mengakui kelemahan dirinya 

dihadapan Allah, merasa mampu dengan usahanya sendiri. Ia tidak sadar 

bahwa semua itu berkat izin dari Allah. Jadi, doa merupakan etika bagi 

seorang hamba dihadapan Allah swt. (Syarifah Habibah 2015:80) 

Allah swt berfirman dalam Al Qur‟an surah Al Gafir (40) : 60 : 



 

 
Terjemahnya : 

“Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepadaku niscaya akan aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong 
tidak mau menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan hina” 

Berdoa adalah kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang 

apabila ditinggalkan merupakan salah satu sifat menyombongkan diri, 

dengan doa dapat menghilangkan rasa sombong dihadapan Allah swt., 

disamping itu juga doa dapat dijadikan sebagai senjata bagi orang yang 

beriman yang berfungsi sebagai pengubah takdir, dan doa juga 

merupakan salah satu ibadah yang paling mulia yang dapat mendekatkan 

diri kepada Allah swt. 

c.  Akhlak  

Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari Bahasa arab yang 

berati (a). perangai, tabiat, tingkah laku, atau sopan santun, adat (diambil 

dari kata khulqun), (b). kejadian, buatan, ciptaan (diambil dari kata 

khalqun). Sedangkan menurut Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahzib Al-

Akhlaq, tanpa terlebih dahulu melewati pemikiran dan pertimbangan.  

(Muhammad Alim, 2011: 21)  

Buah dari keimanan yang direalisasikan melalui pelaksanaan ibadah 

sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt adalah akhlakul karimah. 

Akhlak menurut Al-Ghazali adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa 



manusia, yang dari dirinya muncul perbuatan yang mudah dikerjakan 

tanpa melalui pertimbangan akal pikiran. (Yasin Mustafa, 2007:89) 

Akhlak merupakan perilaku yang tampak (terlihat) dengan jelas, baik 

dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan 

karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan 

sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan 

berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan 

pola perilaku kepada alam. (Syarifah Habibah, 2015 : 74) 

Akhlak merupakan manisfestasi dari aqidah dan ibadah . Allah SWT 

mengilustrasikan dalam Al Quran bahwa akhlak diibaratkan sebagai buah 

yang lahir dari pohon yang memiliki akar yang menghujam ke dala, 

sehingga mampu menyerap sari-sari makanan dan menyelurkannya, 

batangnya kuat dan kokoh sehingga mampu berdiri tegak. Begitu pula 

dengan akhlak ia merupakan buah aqidah yang kokoh yang menghujam di 

hati seseorang dengan ditopang oleh aktivitas ibadah yang ditegakkan ke 

dalam kehidupannya. ( Amirullah dan sumantri, 2012:19) 

Dapat dipahami bahwa akhlak merupakan hasil dari aqidah dan 

ibadah seseorang dalam bentuk budi pekerti, tabiat, atau tingkah laku. 

Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan menyeru seluruh manusia 

kepadanya, akhlak merupakan barometer keimanan. 

 Rasulullah Saw bersabda : 

 

Terjemahnya : 



Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling 
baik akhlaknya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi No. 1162) 

Bahkan rasulullah Saw menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau 

tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Abu Hurairah radiyallahu 

anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : 

 

 

Terjemahnya : 
Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak 
yang mulia. (HR. Ahmad No. 45). (Ibrahim Bafadhol 2017 : 56)  

Ruang lingkup ajaran akhlak meliputi : 

a) Akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai 

sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai pencipta. Bayak cara yang 

dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah : 

1. Iman,yaitu sikap yang penuh kepercayaan kepada Allah. 

2. Ihsan, kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa 

hadir atau Bersama manusia dimanapun dia berada. 

3. Beribadah kepada Allah sebagai bukti ketundukan dan 

kepatuhanbkepadamya.  

4. Al-Hub, yaitu sikap mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun  

5. Dzikir, yaitu sikap mengingat Allah dalam semua kondisi dan 

situasi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. 

(Nurhasanah dan Marwan, 2016 :97) 

6. Taqwa, sikap sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi manusia.  



7. Ikhlas, sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata 

demi meraih ridho Allah SWT 

8. Tawakkal, sikap senantiasa bersandar kepada Allah, penuh 

harapan kepadaNya dan keyakinan bahwa dia akan menolong 

manusia dalam mencari dan menemukan jalan terbaik.  

9. Syukur, sikap penuh rasa terima kasih atas segala nikmat dan 

karunia yang tidak terbilang banyaknya yang dianugrahkan Allah 

kepada manusia.  

10. Sabar, sikap tabah mengahadapi segala kenyataan yang menimpa 

diri kita.  

b) Akhlak terhadap sesama manusia, nilai-nilai akhlak terhadap sesama 

manusia (nilai-nilai kemanusiaan) antara lain : 

1. Silaturrahmi, yaitu pertalian cinta kasih antara sesama manusia 

khususnya antara saudara, kerabat, tetangga dan lainnya.   

2. Persaudaraan (Ukhuwah), yaitu semangat persaudaraan.  

3. Gotong Royong, yaitu saling membantu 

4. Persamaan (al-musawah), yaitu pandangan bahwa semua manusia 

sama harkat dan martabatnya.  

5. Adil, yaitu wawasan yang seimbang dalam memandang menilai 

atau menyikapi sesuatu. Mampu bersikap adil kepada semua pihak, 

bahkan saat tersedak sekalipun. 

6. Baik sangka (husnuzh-zhan), yaitu sikap yang tumbuh karena 

keinsafan bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah. 



7. Tepat janji (al-wafa‟) yaitu salah satu sifat orang benar-benar 

beriman ialah sikap selalu menepati janji bila membuat perjanjian.  

8. Kejujuran atau jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. 

Hal ini diwujudkan dengan perkataan, tindakan dan pekerjaan baik 

terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Kejujuran merupakan 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya.  

9. Lapang dada (Insyiraf) yaitu sikap penuh kesediaan menghargai 

pendapat dan pandangaan orang lain.  

10. Iffah atau ta‟affuf, yaitu sikap penuh harga diri namun tidak 

sombong, tetapi rendah hati dan tidak mudah menunjukkan sikap 

memelas atau ibah dengan maksud mengundang belas kasihan 

dan mengharapkan pertolongan orang lain.  

11. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan 

gagasan dan kehendaknya 

12. Dermawan, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan 

yang besar untuk menolong sesama manusia, terutama mereka 

yang kurang beruntung dengan mendermaan Sebagian harta 

benda yang dikaruniakan dan diamanahkan tuhan kepada mereka. 

Sebagimana sabda Nabi Muhammad SAW : “ Sebaik-baiknya 



manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain” (Gay 

Hendricks dan Kate Ludeman dalam Tasyrifany Akhmad, 2016:62) 

Rasulullah Saw menyebutkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah 

siapa yang dijauhi oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Beliau Saw 

bersabda : 

 

 

 

Terjemahnya :  
Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah siapa 
yang ditinggalkan oleh orang-orang karena takut akan kekasarannya 
(HR. Bukhari dan Muslim, No. 6761) 

Dapat dipahami bahwa salah satu sikap penting yang harus 

ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah sikap saling menghormati dan 

menghargai orang lain, karena berakhlak yang baik dapat menyebabkan 

seorang hamba meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah, disisi lain 

msanusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya 

ia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu hal yang menjadi 

peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial antar sesama adalah 

adanya akhlak. 

2. Strategi Penerapan Budaya Religius 

a. Pengertian Strategi 

Kustadi Suhandang (2014 :80) mengemukakan bahwa :strategi 

berasal dari bahasa Yunani, yang artinya berarti “seni sang jenderal” atau 



“kapal sang jenderal” pengertian tersebut diperluas mencakup seni para 

laksamana dan komandan Angkatan Udara  

Dengan demikian, dalam istilah tersebut terkandung makna yang 

mencakup sejumlah situasi kompetitif dalam hal pengaturan dan 

permainan. Bahkan kini dikenal adanya istilah “strategi bermain” untuk 

menunjukkan pengaturan cara-cara bermain dalam rangka menghadapi 

dan mengalahkan lawan bermain.  

Pemakaian istilah tersebut dikenal sejak Perang Dunia II, dimana 

pada saat itu kata strategi dibedakan dari istilah “relasinya” yang dikenal 

dengan sebutan taktik. Webster’s New Twientieth Century Dictionary 

menyatakan bahwa taktik menunjukkan hanya pada kegiatan mekanik 

bias menggerakkan benda-benda, sedangkan strategi merupakan cara 

pengaturan untuk melaksanakan taktik itu (Webster, 1980). Dengan kata 

lain, strategi merupakan perencanaan (desain) kegiatan taktik.  

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan perencanaan di mana 

dan bagaimana melakukan pertempuran tersebut, serta bagaimana pula 

penataan rincian langkah dan operasinya. Dalam hal ini strategi menitik 

beratkan pada tingkat ketepatan persiapan non operasi, atau keputusan 

menempatkan kakuatan-kekuatan yang tersedia.  

Suyadi (2015 : 15) mengemukakan bahwa :  

Istilah “strategi” pertama kali dikenal di kalangan militer, khususnya 
strategi perang. Dalam sebuah peperangan atau pertempuran, 
terdapat seseorang (komandan) yang bertugas mengatur strategi 
untuk memenangkan peperangan. Semakin hebat strategi yang 
digunakan (semakin kekuatan perang), semakin besar kemungkinan 



untuk menang. Biasanya, sebuah strategi disusun dengan 
mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, 
perlengkapan perang dan sebagainya. 

Seiring berjalannya waktu, istilah “strategi” di dunia militer tersebut 

diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, strategi 

digunakan untuk mengatur siasat agar dapat mencapai tujuan dengan 

baik. Dengan kata lain strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai 

sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Johnson, dalam Kustadisuhandang (2014 : 81) mengemukakan 

bahwa: Dari perspektif psikologi, strategi dianggap sebagai metode 

pengumpulan informasi dan pengorganisasiannya, sehingga biasa 

menaksir suatu hipotesis. Dalam proses penentuannya, strategi 

merupakan proses berpikir yang mencakup apa yang disebut 

simultaneous scanning (pengamatan simultan) dan concervative focusing 

(pemusatan perhatian). Maksudnya, strategi dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara ter pusat dan hati-hati, sehingga bisa 

memilih dan memilah tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

langkah-langkah yang ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber belajar 

yang ada, guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

b. Tahap-Tahap Penerapan Budaya Religius di Sekolah 



Dalam melaksanakan pembinaan budaya religius di sekolah terdapat 

beberapa tahap yang harus dilakukan sebagai berikut : 

1. Penciptaan suasana religius 

Budaya religius yang ada di sekolah bermula dari penciptaan budaya 

religius yang disertai penanaman nilai-nilai religius secara istiqamah. 

Penciptaan suasana religius merupakan upaya untuk mengkondisikan 

suasana sekolah dengan nilai-nilai dan perilkau religius (keagamaan). 

Penciptaan suasana religius dapat diciptakan dengan mengadakan 

kegiatan religius di lingkungan sekolah. 

2. Internalisasi Nilai Religius  

Internalisasi berarti proses menanamkan, menumbuhkan dan 

mengembangkan suatu nilai atau budayamenjadi bagian diri orang yang 

bersangkutan. Internalisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman 

tentang agama kepada para siswa, terutama tentang tanggung jawab 

manusia sebagai pemimpin yang harus arif dan bijaksana. Langkah 

selanjutnya senantiasa diberikan nasihat kepada para siswa tentang adab 

bertutur kata yang sopan dan bertata krama yang baik terhadap orang tua, 

guru maupun sesame orang lain. Selain itu proses internalisasi tidak 

hanya dilakukan oleh guru agama saja, melainkan juga semua guru yang 

ada di sekolah sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. (Umi Masitoh 

2007:70-71) 

c. Strategi Dalam Menerapkan Budaya Religius Santri 



Dalam mengimplementasikan nilai-nilai religius perlu menerapkan 

strategi yang tepat. penggunaan strategi yang tepat pada intinya juga 

sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai itu 

sendiri, terlebih apabila pengaruh terhadap tingkat kesadaran peserta 

didik dalam mengamalkan nilai-nilai luhur, baik yang ada dalam Lembaga 

atau di luar Lembaga, baik yang bersifat formal atau non formal. 

Penggunaan strategi yang tepat tentunya akan mengahasilkan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

Langkah nyata untuk mewujudkan budaya religius di Lembaga 

Pendidikan, menurut Koentjraningrat, ialah upaya pengembangan dalam 

tiga tataran, yaitu  1). Tataran nilai yang dianut, 2). Tataran praktik 

keseharian, 3). Dan tataran simbol-simbol budaya. (Koentjaningrat, 

2006:157). Pada tataran nilai yang dianut, perlu dirumuskan secra 

Bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan 

dilembaga Pendidikan, untuk selanjtnya membangun komitmen dan 

loyalitas Bersama antara semua anggota Lembaga Pendidikan terhadap 

nilai yang disepakati. Pada tahap ini diperlukan juga konsistensi untuk 

menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati tersebutdan membutuhkan 

kompetensi orang yang merumuskan nilai guna memberikan contoh 

bagaimana menaplikasikan dan memanifestasikan nilai dalam kegiatan 

sehari-hari. Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai religius yang telah 

disepakati diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh 

semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat diwujudkan 



dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semja warga sekolah. 

Proses pengembngan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 

pertama, sosialisasi nilai-nilai religius yang disepakati sebagai sikap dan 

perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang dilembaga 

Pendidikan. Kedua, penetapan action plan mingguan atau bulanan 

sebagai tahap dan Langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua 

pihak di Lembaga Pendidikan yang mewujudkan nilai-nilai religius yang 

telah disepakati tersebut.  Ketiga, pemberian penghargaan terhadap 

prestasi warga Lembaga Pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, 

dan siswa sebagai uasaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung 

sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nlai-nilai 

religius yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi 

(ekonomik) melainkan juga dalam arti social, kultural, psikologis ataupun 

lainnya.  

Dalam tataran simbol-simbol budaya, pengembangan yang perlu 

dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan 

dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan symbol budaya agamis. 

Perubahan symbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian 

dengan prinsip menutup aurat, pemasangan hasil karya siswa, foto-foto 

dan motto yang mengandung pesan-pesan nilai keagamaan. (M.Jadid 

Khadavi :159) 



Muhaimin dalam Amru Almu‟tasim 2016 : 111, mengemukakan 

bahwa Adapun strategi membudayakan nilai-nilai religious di sekolah 

dapat dilakukan melalui : 

1. Power strategy, yakni strategi pembudayaan religius di 

sekolah/madrasah dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui 

people’s power, dalam hal ini peran kepala sekolah/madrasah dengan 

segala kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan perubahan;  

2. Persuasive strategy, yang dijalankan lewat pembentukan opini dan 

pandangan masyarakat atau civitas sekolah/madrasah.  

3. Normative re-educative. Norma adalah aturan yang berlaku di 

masyarakat. Norma masyarakatkan lewat education. Normative 

digandengkan dengan re-education (pendidikan ulang) untuk 

menanamkan dan mengganti paradigm berpikir civitas 

sekolah/madrasah yang lama dengan yang baru. 

Pada strategi pertama tersebut dikembangkan melalui pendekatan 

perintah dan larangan atau reward and punishment. Dalam hal ini 

kepemimpinan kepala sekolah sangat dominan dalam mewujudkan 

budaya religious di sekolah dengan menggunakan kekuasaan kepala 

sekolah yang dituangkan dalam tata tertib sekolah.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi dalam pendidikan formal 

maka faktor penting yang paling menentukan berjalan atau tidaknya 

organisasi sekolah. Pemimpin sebagai pelopor, menuntun, menggerakkan 



orang lain melalui pemberian contoh membimbing, mendorong, 

mengambil Langkah untuk bergerak lebih awal. Upaya dalam 

mempengaruhi banyak orang maka dilakukan melalui komunikasi, 

berinteraksi dengan baik.  

Hadiah dan hukuman adalah memberikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan hadiah kebaikan dan hukuman terhadap keburukan 

agar peserta diidk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 

(Ramayulis dalam Ahmad Rifai 2018:6)  

Hukuman sebenarnya tidak mutlak diperlukan, namun berdasarkan 

kenyataan yang ada peserta didik tidak sama seluruhnya dalam berbagai 

hal sehingga, dalam pendidikan perlu adanya hukuman dalam 

penerapannya bagi peserta didik yang keras dan tidak cukup hanya 

diberikan teladan dan nasihat. Jika melihat pada sifat peserta didik secara 

psikologis tidak memiliki karakter yang sama maka, penerapan hukuman 

bagi peserta didik pada tahap-tahap kewajaran perlu dilakukan karena 

dengan pendekatan hukuman ini tingkat kebiasaan dan kedisplinan dapat 

diterapkan. (Achmad Rifai 2018:6) 

Sedangkan pada strategi kedua dan ketiga, dikembangkan melalui 

pembiasaan, keteladanan dan pendekatan persuasive atau mengajak 

kepada civitas sekolah/madrasah dengan cara yang halus, dengan 

memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka. Sifat 

kegiatannya bisa berupa aksi positif dan reaksi positif. Bisa pula berupa 



proaksi, yakni membuat aksi atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan 

sendiri, tetapi membaca munculnya aksi-aksi agar ikut memberi warna 

dan arah pada perkembangan. Bisa pula berupa antisipasi, yakni tindakan 

aktif menciptakan situasi dan kondisi ideal agar tercapai tujuan idealnya.  

Ali Bowo Thahjono dalam Ahmad Rifai (2018 : 7) mengemukakan 

bahwa persuasive strategy & normative re-educative dapat 

diimplementasikan dengan cara : 

1. Teladan 

Naluri manusia adalah taqlid, yaitu meniru atau mencontoh, terutama 

pada orang yang disayangi dan dicintai. Proses peniruan tersebut bisa 

terjadi dengan sengaja (modelling) atau tidak sengaja (osmosis ataupun 

contagion).  Untuk mewujudkan terbentuknya insan kamil, maka bagi 

peserta didik diperlukan contoh teladan yang baik dalam seluruh aspek 

kehidupan, karena naluri manusia adalah meniru dalam ucapan, 

perbuatan dan sikap, baik sikapnya terhadap Allah sesama manusia 

ataupun masyarakat.  Sebab pada masa anak-anak, peserta didik sangat 

membutuhkan perwujudan tingkah laku dalam bentuk nyata dan semua 

nilai kehidupan. Contoh yang baik akan menghasilkan tiruan yang baik, 

sedangkan contoh yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan 

pendidik, akan menghasilkan sikap yang sebaliknya dari apa yang 

diharapkan. Untuk itu kepala sekolah dan guru sebagai teladan bagi 

peserta didiknya dalam lingkungan sekolah disamping orang tua di rumah 



harus menjaga dengan baik perbuatan maupun ucapan sehingga naluri 

pederta didik yang suka meniru dan mencontoh dengan sendirinya akan 

turut mengerjakan apa yang disarankan oleh guru. Keteladanan 

merupakan sebuah keniscayaan dalam proses Pendidikan, baik 

Pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah atau madrasah.  

Allah dalam mendidik manusia menggunakan contoh atau teladan 

sebagai modal terbaik agar mudah diserap dan diterapkan oleh manusia. 

Contoh atau teladan tersebut diperintahkan oleh para Nabi dan Rasul, 

sebagaimana QS. Al-Azhab (33) ayat 21 Allah berfirman : 

 

 

Terjemahnya : 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 

Tafsiran ayat tersebut menurut Quraish shihab (2009:242) kata 

uswah atau iswah berarti teladan. Para ulama Zamarkasyi Ketika 

menafsirkan ayat di atas mengemukakan dua kemungkinan tentang 

maksud keteladanan yang terdapat pada diri rasulullah Saw. Pertama 

dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Kedua 

dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal patut diteladani. 

Perndapat pertama lebih kuat dan merupakan pilihan banyak ulama. Kata 

“fi” dalam firmannya: Fii Rasulillah” berfungsi „mengangkat‟ diri rasulullah 

yang hendaknya diteladani tetapi ternayta yang diangkatnya Rasul sendiri 



dengan seluruh totalitasnya. ayat di atas merupkan prinsip utama 

dalammeneladani Rasulullah. Kepribadian Rasulullah diartikan sebagai 

uswat al-hasanah yaitu contoh teladan yang baik.  

Pakar tafsir dan hukum, Al-Qurthubi (Quraish Shihab, 2009:243) 

mengemukakan bahwa dalam soal-soal agama keteladanan itu 

merupakan kewajiban, tetapi dalam soal-soal keduniaan maka itu 

merupakan anjuran. Soal keagamaan beliau wajib diteladani. Selama 

tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anjuran. Sementara 

ulama berpendapat bahwa dalam persoalan-persoalan keduniaan 

Rasulullah saw telah menyerahkan sepenuhya kepada pakar dibidang 

masing-masing, sehingga keteladanan terhadap beliau yang dibicarakan 

ayat ini bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Ketika beliau 

menyampaikan bahwa pohon kurma tidak perlu „dikawinkan‟ untuk 

membuahkannya dan ternyata bahwa informasi beliau tidak terbukti 

dikalangan sekian banhak sahabat. Nabi menyampaikan bahwa apa yang 

kusampaikan menyangkut agama, maka terimalah, sedangkan kamu lebih 

tahu persoalan keduniaan kamu ?”  

Kepribadian Rasul sesungguhnya bukan hanya teladan buat suatu 

masa, satu generasi, satu bangsa atau satu golongan tertentu, tetapi 

merupakan teladan universal, buat seluruh manusia dan generasi. 

Teladan yang abadi dan tidak akan habis adalah kepribadian Rasul yang 

di dalamnya terdapat segala norma, nilai dan ajaran Islam. 



2. Pembiasaan  

Pendidikan nilai dalam arti suatu proses internalisasi nilai, 

membutuhkan proses yang terus menerus dalam rangka membentuk 

kebiasaan. Proses pembiasaan ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari proses peniruan atau modelling sebagai prasyarat proses 

peniruan berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara terus menerus. 

Pembiasaan dalam menerapkan nilai-nilai yang baik memerlukan waktu 

yang sangat panjang, tidak hanya sekali atau dua kali tetapi berulang-

ulang sampai menjadi kebiasaan, bisa karena terbiasa dilakukan, 

sehingga tanpa disadari peserta didik akan terbiasa melakukannya dan 

akan menjadi bagian bagi kehidupannya. 

Pembiasaan menurut mukhtar (2003:13) adalah upaya praktis 

dalam pembentukan (pembinaan), serta persiapan yang dilakukan 

untukmembiasakan siswa agar memiliki kemampuan dan moralitas yang 

tinggi. Pendidikan melalui pembiasaan ini merupakan pilar terkuat dan 

paling efektif dalam membentuk keimanan serta meluruskan akhlak dan 

budi pekerti siswa.  

C. Faktor-Faktor Penghambat Strategi Guru Agama Dalam 

Menerapkan Budaya Religius  

Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pendidik tidak lepas dari beberapa unsur yang 

dapat menunjang dan menghambat tugas seorang guru. Beberapa faktor 



yang dapat menghambat sekaligus menjadi pendukung penerapan 

budaya religious di sekolah diantaranya : 

1) Manajemen Guru 

Dalam sudut pandang manajemen SDM, guru masih berada dalam 

pengelolaan yang bersifat borokratis-administratif yang kurang 

berlandaskan paradigma pendidikan (antara lain manajemen 

pemerintahan, kekuasaan, politik, dan sebagainya). Dari aspek unsur dan 

prosesnya, masih dirasakan terdapat kekurangan-kekurangan antara 

sistem pendidikan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan supervisi, dan 

pembinaan guru.  (Hasan Basri, 2012:265) 

2) Kedisiplinan Guru 

Disiplin atau kedisiplinan itu adalah untuk melatih kepatuhan 

sehingga waktu dan efektifitas kerja dapat tercapai. Dengan 

tercapainya efektifitas kerja dan efisiensi waktu, berarti disiplin 

merupakan kunci sukses. Sebab dengan disiplin orang berkeyakinan 

bahwa disiplin membawa manfaat yang dibuktikan dengan kedisiplinan 

keteraturan dirinya. 

Sebagai seorang pendidik seorang guru harus mempunyai  disiplin 

yang tinggi dalam mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang 

berlaku disuatu lembaga pendidikan.Sebab dengan mematuhi norma-

norma atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga 

pendidikan,tentu akan memperlancar proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan.Karena salah satu dari isi kode etik guru adalah 



melakukan tugas danprofesinya dengandisiplin dan rasa pengabdian. 

(Repository UINSuka: 3) 

Kedisiplinan di sini adalah tentang sikap pribadi guru dalam hal 

ketertiban dan keteraturan diri yang dimiliki oleh guru dalam bekerja di 

madrasah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya, 

orang lain atau lingkungannya. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam kedisiplinan kerja: 

a. Disiplin terhadap tugas keguruan yang meliputi: menaati peraturan 

kerja, melengkapi kelengkapan mengajar. 

b. Disiplin terhadap waktu yang meliputi: tepat waktu dalam mengajar, 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan menyeleseikan tugas. 

c. Disiplin dalam melayani masyarakat yang meliputi: melayani 

peserta didik, orang tua peserta didik, dan mayarakat sekitar. 

d. Disiplin terhadap suasana kerja atau iklim madrasah meliputi; 

memanfaatkan lingkungan madrasah, menjali hubungan yang baik. 

e. Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku yang meliputi: 

memperhatikan sikap, tingkah laku, dan menjaga wibawa sebagai 

guru. (Keke T. Aritonang, internet, 2019) 

3) Profesionalisme Guru 

Guru madrasah harus diupayakan profesional. Mereka harus 

diberdayakan mulai dari aspek tingkat pendidikannya diusahakan minimal 

S-1 bahkan mulai sekarang seharusnya segera difasilitasi menempuh 

kuliah S-2, pengalamannya diberdayakan melalui pengalaman keilmuan 



seperti pelatihan, lokakarya, seminar, dan workshop; relevansi jenis 

keahliannya dengan mata pelajaran yang dibina, kedisiplinannya harus 

diperketat, kemampuannya memberi contoh/teladan dalam kehidupan di 

madrasah maupun di masyarakat harus digalakkan, dan rasa memiliki 

terhadap madrasah harus ditumbuhkan sehingga mempunyai sense of 

development terhadap madrasah. 

4) Motivasi siswa 

Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. Karena belajar merupakan suatu prose yang 

timbul dari dalam, factor motivasi memegang peranan pula, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. (Faridatul dalam alek sabur 2015 : 46) 

Jika siswa itu mempunyai motivasi yang timbul dalam diri maka akan 

mengerti tentang apa gunanya belajar dengan tujuan yang ingin 

dicapainya.  

5) Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Keberadan sarana danprasarana 

mutlak dibutuhkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana proses 

pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius bahkanbisa 

menggagalkan pendidikan. 

Kekurangan sarana prasarana, perpustakaan, laboratorium, sarana 

ini sebenarnya menjadi jantung madrasah sehingga harus mendapatkan 

prioritas kebijakan. Buku-buku referensi perpustakaan di samping harus 



diperbanyak, juga harus dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga 

benar-benar dibaca. Sebaiknya perpustakaan dilengkapi dengan internet 

sehingga mereka dapat mengakses informasi dengan cepat.  

Jika asrama di dalam madrasah mampu diwujudkan dan mampu 

menampung semua siswa, harus ada pengaturan kegiatan pembelajaran 

secara kondusif sebagai pemberdayaan asrama. Dengan adanya asrama, 

banyak manfaat akademik yang dapat di peroleh, antara lain, membuka 

peluang proses pembelajran berlangsung 24 jam, interaksi antara siswa 

dengan guru maupun sesama siswa dapat merangsang semangat belajar, 

memudahkan pemantauan, dan merupakan sarana efektif bagi 

pemberlakuan lingkungan bahasa (bi’ah lughawiyah). (Mujamil Qomar, 

2014:89-90) 

6) Dana 

Kebijakan politik negara, terutama yang diterapkan oleh pemerintah 

Orde Baru senantiasa melemahkan upaya peningkatan mutu madrasah. 

Alokasi dana yang diperoleh madrasah negeri jauh lebih kecil dibanding 

yang diperoleh sekolah negeri. Keadaan ini menjadi lebih parah jika 

menyangkut madrasah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah 

belum memperoleh perlakuan yang sama dengan apa yang diterima oleh 

sekolah umum sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar dalam 

urusan alokasi dana. Dari keterbatasan dana, madrasah mengalami 

kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan penunjang pembelajaran.  

7) Faktor Keluarga  



Para ahli psikologi dan Pendidikan sepakat akan pentingnya rumah 

tangga dan keluarga bagi pembentukan pribadi dan perilaku seseoarng. 

Dalam kehidupan, keluarga adalah batu pertama bagi pembinaan setiap 

masyarakat. Dalam kehidupan, keluarga adalah batu pertama bagi 

pembinaan setiap masyarakat. Oleh karena itu setiap keluarga muslim 

harus mmpu mewujudkan keluarga yang diwarnai dan dihiasi oleh nilai-

nilai islam dan semangat keagamaan. Semangat keagamaan itu 

tergambar kepada kebaikan kedua orng tua, orang-orang yang dewasa 

dalam sebuah keluarga, dimana mereka mau melakukan kewajiban-

kewajiban agama dan menjauhi hal-hal mungkar, menghindari doa, 

konsisten dan sopan santun, memberikan kesenangan, perhatian dan 

kasih sayang kepada yang kecil, membiasakan mereka belajar mengajar 

kepada prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan perkembangan mereka 

dan menanamkan bentuk-bentuk keyakinan serta iman dalam jiwa 

mereka. (sahlan Mahfud 2003:49) 

Dengan demikian dalam membina pribadi manusia yang 

bertanggung jawab penuh secara moral terhadap Tuhan YME, dapat 

dilakukan melalui lingkungan yang optimal bagi perkembangan pribadi.  

8) Faktor partisipasi masyarakat 

Dalam menerapkan budaya religius disekolah, salah satu faktor 

penghambat adalah jika kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini 

mengingat bahwa sekolah dan masyarakat merupakan partnership dalam 



berbagai aktifitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, 

diantaranya: 

a. Sekolah dan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik. 

b. Sekolah dan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama 

dengan masyarakat. 

c. Sekolah dan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil 

bagian serta bantuan dalam pendidikan disekolah. 

C. Kerangka Pikir 

Pengembangan budaya religious dalam komunitas madrasah atau 

sekolah berarti bagaimana mengembangkan agama Islam di madrasah 

sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi guru, dan tenaga 

kependidikan lainnya, orang tua murid, dan peserta didik itu sendiri. 

Pelaksanaan budaya religius di sekolah mempunyai landasan kokoh yang 

religius, maupun konstitusional. 

Guru sangat berperan penting dalam membangun generasi baru 

yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bermoral, karena guru adalah role 

model dan merupakan salah satu penggerak dan penunjang 

terlaksananya budaya religious disekolah. Untuk itu dalam upaya 

penerapan budaya religious maka guru harus memiliki strategi yang 

menarik dan mampu dalam pelaksanaan penerapan budaya religious 

tersebut. 



Ketika Guru agama melakukan perannya dengan menerapakan 

perencanaan dalam menerapkan budaya religius yang terukur dan 

terprogram yang di dukung dengan pemilihan strategi yang tepat maka 

proses terwujudnya Budaya religius akan dapat terlaksana dengan baik. 

Adapun kerangka pikir dari penjabaran di atas adalah sebagai 

berikut: 

  



Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren An-Nuriah Bontocini 

 

Faktor Penghambat  

1. Manajemen Guru 
2. Kedisiplinan guru  
3. Profesionalisme guru 
4. Motivasi siswa 
5.Sarana dan prasarana   
6. Dana 
7. Faktor keluarga  
8. Partisipasi masyarakat 

 

 

 
1. Beriman kepada Allah Swt 

2. Rajin beribadah  

3. Bertaqwa  

4. berakhlak mulia  

5. Bermuamalah dengan benar  

Budaya Religius  

1. Aqidah  

2. Ibadah 

3. Akhlak    

 

1. Strategi Guru Dalam 

Menerapkan Budaya Religius  

2. power strategy 

3. persuasive strategy 

4. normative re educative 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Penedekatan Penelitian  

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada 

bagian pendahuluan, tujuan dari penelitian ini adalah  

Jenis penelitian adalah penelitian survey (lapangan) menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengekploitasi data dilapangan. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut pandang partisipan. 

Suprapto (2003 : 34) mengemukakan bahwa, metode kualitatif 

adalah pengumpulan dan analisis dari data wawancara secara ekstensif 

dalam rangka pencapaian pemahaman dan wawasan dalam situasi yang 

menarik yang tidak dapat diperoleh dari jenis penelitian yang lain. 

Denzin dan Lincoln dalam bukunya Lexy J.Moleong, menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

Dari pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode 

kualitatif adalah pengumpulan data dan analisis data secara keseluruhan 

untuk mencapai suatu pemahaman serta wawasan dalam sebuah situasi 

yang menarik yang diamana perolehan datanya tidak dapat diperoleh dari 

jenis penelitian manapun.  



Lexy J. Moleong (2014 : 6) : Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lainya, yaitu: (a) latar alamiah, (b) manusia 

sebagai alat (instrument), (c) metode kualitatif, (d) analisa data secara 

induktif, (e) teori dari dasar (grounded theory), (f) deskriptif, (g) lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, (h) adanya batas yang ditentukan 

oleh fokus, (i) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (j) desain 

yang bersifat sementara, (k) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati 

bersama. Lexy J. Moleong (2014: 8-13) 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian   

Adapun lokasi penelitian ini adalah Di Pondok Pesantren  An-

Nuriyah Bontocini Kecamatan Batang Kab. Jeneponto. Dengan dasar dan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah bahwa lokasi 

tersebut representative dengan judul yang akan diteliti. Pertimbangan 

yang kedua adalah unsur keterjangkauan lokasi oleh peneliti baik dilihat 

dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. 



Adapun waktu penelitian ini direncanakan selama tiga bulan yakni 

dari bulan Mei hingga bulan Juli 2019, dengan uraian kegiatan sebagai 

berikut : 

 
Tabel. 1 

Jadwal kegiatan penelitian (Mei s/d Juli 2019) 

No.  Tanggal / Bulan Jenis Kegiatan 

1.  31 Mei s/d 11 

Juni 

Mengurus perizinan 

2.  12 Juni s/d 17 

Juni 

Mengajukan surat izin penelitian pada sekolah. 

Menjajaki dan menilai lapangan   

3.  19 Juni s/d 6  Juli  Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

4.  9 s/d 31 Agustus Berperan serta, 

Memanfaatkan informan, 

Wawancara 

Mengumpulkan data  

Gambar. 2 

 
C. Instrumen Penelitian dan Penentuan Informan  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 



Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. (Moleong 2002:97 )  

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru mata 

pelajaran agama islam, dan Pembina pondok pesantren An-nuriyah 

Bontocini.. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Suprapto (2013 : 73), mengemukakan bahwa : Instrumen 

pengumpulan data adalah wahana yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data seperti kuesioner, pedoman wawancara,pedoman 

pengamatan, serta alat pengumpulan data yang lain seperti beberapa 

macam tes.  

Moleong (2009:26) mengemukakan bahwa metode pengumpulan 

data yang lazim dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, 

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan menurut Sudarman 

Danim instrument pengumpulan data yang kerap dipakai dalam penelitian 

kualitatif adalah angket terbuka, wawancara mendalam, observasi 

partisipan, dan format untuk data lapangan.  

Peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data 

sebagaimana maksud di atas sebagai berikut : 

a) Pedoman interview (wawancara) 



Interview (wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

penulis untuk memperoleh informasi dari reponden. Ditinjau dari 

pelaksanaannya, interview dibedakan atas : 

1. Interview bebas terpimpin (tidak terstruktur), dimana penulis bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga harus menyesuaikan dengan data 

apa yang akan dikumpulkan. Wawancara tak terstruktur memberikan 

ruang yang lebih luas dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara lain.   

Menurut sugiyono (2009 : 74) dalam : 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang 

digunakan hanya hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 

2. Interview terpimpin (terstruktur), yaitu interview yang dilakukan oleh 

penulis dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 

terperinci. Tipe wawancara ini juga disebut wawancara terkendali, yang 

dimasudkan adalah wawancara didasarkan pada suatu system atau 

daftar pertanyaan yang ditetapan sebelumnya. Wawancara terstrutur 

ini menace pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet 

pertanyaan kepada responden berdasaran kategori-kategori jawaban 

tertentu atau terbatas. Namun, peneliti juga dapat menyediaan ruang 

bagi variasi jawaban atau peneliti dapat juga menggunakan metoda 

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam 



hal ini, peneliti sebaiknya mencatat semua jawaban-jawaban terbuka 

dari responden dengan mnenggunaan skema kode yang sudah dibuat 

oleh peneliti sendiri. (moleong, 2009 : 189). 

3. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan 

interview terpimpin. Dalam pelasanaannya pewawancara sudah 

membawa buku atau lainnya sebagai pedoman tent ang apa yang 

ditanyakan secara garis besar. 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua, yaitu wawancara yang terstruktur dan wawancara yang tidak 

terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan dengan tidak mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang 

pelaksanaannya siresponden tidak mengetahui bahwa dirinya telah 

diwawancarai. Adapun wawancara yang terstruktur terdiri dari sejumlah 

pertanyaan dimana penulis tinggal memberi tanda pada pilihan yang telah 

disiapkan. Akan tetapi pada umumnya pengumpulan data dengan 

wawancara ini, penulis lebih banyak mengadakan dengan orang-orang 

yang bersangkutan seperti guru pendidikan agama islam dan santri . 

b. Catatan Observasi  

Observasi (pengamatan) pada dasarnya adalah pemusatan 

pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh 

panca indera. Observasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 



1. Observasi langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan secara 

langsung tanpa perantara terhadap objek yang diamati. Misalnya 

pengamatan langsung terhadap kegiatan belajar yang ada dalam 

kelas. 

2. Observasi sistematis, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap 

suatu objek melalui perantara suatu alat atau cara tertentu, baik 

dilaksanakan dalam situasi sebenarnya atau buatan (simulasi). 

3. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara 

ikut serta atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diamati. 

Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin 

timbul dan akan diamati, jadi, observasi yang dilakukan oleh penulis 

dalam pengumpulan data ini adalah observasi langsung dimana penulis 

mengamati secara langsung tanpa menggunakan pedoman sebagai 

instrument.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data pelengkap, dapat berbentuk 

dokumen tertulis atau tidak, misalnya notula rapat, daftar hadir, laporan 

keuangan, kebijakan kepala sekolah, hal ini dapat dinyatakan pada 

seorang guru atau beberapa guru. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh keterangan-keterangan seputar hal yang berkaitan dengan 

Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini yang berasal dari dokumen-

dokumen yang ada dan terpercaya.  



E. Sumber Data Penelitian 

Menurut suharsimi arikunto  (2001 : 129) sumber data penelitian 

adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam melakukan penelitian ini 

data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung seperti, 

pembagia angket, wawancara, observasi dan dokumentasi.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah 

ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu 

meliputi literature-literatur yang ada mengenai siswa serta guru Agama 

Islam dan Pembina ponpes. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data 

sekolah dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan. 

F. Defenisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang 

penulis maksudkan dalam proposal tesis ini, maka perlu adanya defenisi 

operasional variabel yang bisa memberikan gambaran secara singkat agar 

interpretasi yang penulis maksudkan sama dengan pembaca pahami atau 

setelah membaca proposal tesis ini. 



a) Strategi Guru Agama Islam 

Strategi adalah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan secara terpusat dan hati-hati, sehingga 

bisa memilih dan memilah tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk 

mencapai suatu tujuan.  

b) Budaya Religius  

Budaya religious merupakan cara berpikir dan bertindak seseorang 

yang didasarkan atas nilai-nilai ajaran agama sebagai budaya dalam 

berperilaku nilai-nilai tersebut adalah manifestasi dari nilai aqidah, ibadah, 

akhlak, dengan menjalankan agama secara kaffah atau menyeluruh ke 

dalam diri seseorang dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama 

baik didalam hati maupun dalam ucapan, lahir maupun batin kepercayaan 

ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-

hari secara berlanjut.  

G. Teknik Analisis dan Pengecekan Keabsahan Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 

sistematik hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain yang telah dihimpun untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti yang dilanjutkan dengan pencarian makna 

untuk dilaporkan. 



Lexy J. Moleong (2014 : 248) dalam bukunya Bogdan & Biklen, 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Sugiyono (2011:337), mengemukakan bahwa langkah-langkah 

dalam menganalisa data meliputi empat hal, yaitu pengumpulan informasi, 

reduksi data (memilih data yang sesuai), penyajian data, serta 

kesimpulan. 

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka transkip interview serta 

hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara, kuesioner, maupun 

observasi. 

2. Reduksi data, yaitu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferivikasi. 

3. Penyajian data, yaitu setelah memilih informasi yang sesuai data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, ataupun uraian 

penjelasan. 

4. Penarikan kesimpulan, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh 

berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data. 



Pengecekan keabsahan data 

Untuk menjamin kepercayaan atau validitas data yang diperoleh 

melalui penelitian, maka diperlukan adanya uji keabsahan dan kelayakan 

data, yang dilakukan dengan berbagai cara, yakni: 

1) Perpanjangan Keikutsertaan  

Sebgaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif  

adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada 

latar penelitian.  

Perpanjangan keikut-sertaan berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu 

dilakukan maka akan membatasi : 

1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, 

2) Membatasi kekeliuran (biase) peneliti, 

3) Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak 

biasa atau pengaruh sesaat. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

2) Ketekunan Pengamatan 



Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan 

apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan-persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. (Lexy J Moleong :329) 

3) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Maka peneliti 

menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode atau 

teknik.  

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecak baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. (Patton 1987 : 331). Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan : 1). Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 2). Membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3). 

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 



penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 4). 

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Lexy J Moleong :330-331) 

Triangulasi dengan metode, digunakan untuk mencari informasi 

baru guna membuktikan bahwa data yang telah diperoleh adalah data 

yang terpercaya. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas 

data dengnan cara mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek dengan data observasi, dokumentasi, atau kuesioner.(Sugiyono, 

2011:373) 

4) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi  

Pemeriksaan sejawat yaitu dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi teman sejawat ini dilakukan dengan 

cara membahas data dan temuan-temuan penelitian selama peneliti 

berada di lapangan. Melalui diskusi teman sejawat, diharapkan banyak 

memberikan kritikan demi menyempurnakan pembahasan dan menjadikan 

bahan informasi bagi peneliti untuk keperluan audit di kemudian hari.  

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperolah dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu 



teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama untuk membuat agar 

peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, 

diskusi dengan bsejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang 

baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari 

pemikiran peneliti. (Lexy J Moleong, 2014:332-333) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

 HASIL PENELITIAN  

A. Profil Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bonto 

Cini  

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya  

Pondok pesantren An-Nuriyah Bontocini adalah suatu lembaga  

pendidikan yang didirikan pada hari Ahad 11 Juni 2004 M bertepatan pada 

23 Jumadil Awal 1425 H di bontocini Desa Maccini Baji Kecamatan 

Batang Kab. Jeneponto, pesantren ini di prakarsai oleh Yayasan An-

nuriyah Centre dan selaku pendiri utamanya adalah Keluarga KH. 

Muhammad Yahya Ahmad, Lc kelahiran Bontocini 5 Mei 1959. Pondok 

pesantren An-Nuriyah Bontocini bernaung di bawah yayasan An-nuriyah 

Centre yang berpusat di Makassar yang didirikan pada tanggal 29 Juni 

2000. Pesantren ini dimaksudkan sebagai wujud keprihatinan terhadap 

kualitas dan kuantitas pendidikan di masyarkat, sementara tantangan di 

masa depan semakin menuntut SDM yang handal.  

 Lembaga pendidikan Pesantren An-Nuriyah Bontocini 

melaksanakan dengan system Boarding School atau sekolah yang 

diasramakan, system tersebut ternyata lebih efektif dalam memberikan 

pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai pendidikan secara 

komperehensif meliputi keseimbanangan aspek kognitif, keterampilan 



(afektif), dan psikomotorik disatu pihak dan keseimbangan antara 

kecerdasan intelektual,emosional,dan spiritual. Dipihak lain system ini juga 

lebih efektif memproteksi anak-anak usia muda untuk tidak terjerumus ke 

dalam perbgaulan bebas dengan segala akibat buruknya, termasuk 

penyalahgunaan makanan dan minuman yang dilarang oleh agama islam 

yang kini menunjukkan angka-angka yang semakin memprihatinkan.  

 Madrasah Aliyah Pondok pesantren An-Nuriyah Bontocini dalam 

proses belajar mengajar menerapkan kurikulum yang parallel antara ilmu-

ilmu umum dan ilmu agama yang berbasis kompetensi. Demikian pula 

pola pendidikan life skill sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

 Pesantren An-Nuruyah Bontocini ini bernaung di bawah yayasan 

An-Nuriyah centre yang dikelola secara professional, terbuka, transparan, 

dan demokratis, yayasan ini tetap terbuka untuk melibatkan berbagai 

pihak sebagai stakeholder guna mewujudkan Visi,Misi,dan Tujuan 

Pesantren. Maka pada hari Kamis, tanggal 01 September 2005 M 

bertepatan 27 Rajab 1426 H. Pesantren ini diresmikan oleh Bupati 

Jeneponto Drs. H. Radjamilo,Mp, sebagai tanda bahwa Pondok Pesantren 

An-Nuriyah ikut serta berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia pada umumnya dan masyrakat jeneponto pada 

khususnya.  

2. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren  



a. Motto 

Bermutu (Bertekad Maju Untuk Tetap Unggul) 

b. Visi  

Terwujudnya generasi baru yang islami dan bermutu  

c. Misi 

1) Memberikan pemahaman islam secara komprehensif guna 

mewujudkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. 

2) Mengajarkan materi pendidikan secara integritas guna mewujudkan 

keserasian antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

psikomotorik. 

3) Memberikan landasan moral yang tinggi terhadp ilmu pengetahuan 

dan landasan logika terhadap ilmu-ilmu keagamaan untuk 

menghindari dikotomi ilmu umum dan ikmu agama.  

4) Mempertahankan nilai-nilai positif dan mengambil nilai-nilai yang 

baru sesuai dengan ajaran islam.  

d. Tujuan  

1) Mencetak ilmuan islam yang berwawasan internasional. 

2) Para santri-santriwati mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris 

dan bahasa arab. 

3) Para santri diharapkan memiliki IPTEK dan IMTAQ, 

berkepribadian tangguh, berjiwa kemandirian, dan bertanggung 

jawab. 



4) Para santri diharapkan mengembangkan hafalan Al-Quran (hafiz 

Quran). 

5) Para santri diharapkan mengembangkan bakat olahraga dan seni.  

3. Keadaan Pembina/Pendidik Pesantren An-Nuriyah Bontocini 

Kabupaten Jeneponto 

Pesantren An-Nuriyah bontocini Kabupaten Jeneponto dibina oelh 

tenaga pendidik yang memilki disiplin ilmu yang memadai dalam bidang 

kependidikan dengan latar belakang pendidikan yang cukup mapan dalam 

menjalankan visi san misi tenaga kepesantrenan secara keseluruhan. 

Adapun jumlah tenaga pendidik sebanyak 26 orang. Selanjutnya data 

pendidik/guru menurut tingkat pendidikan dapat dirinci pada tabel berikut  

  



Tabel. 3 

Data Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini Kecamatan batang kab. Jeneponto  

No  Nama Tempat tanggal lahir 

1.  KH.M. Yahya Ahmad, Lc, M.Pd Bontocini, 05 Mei 1959 

2.  H.Abdul Karim, S.Ag, M.M Bantaeng, 01 Juni 1970 

3.  Drs. H. Syafaruddin Togo-Togo, 19 Februari 1969 

4.  Sitti Aisyah,S.Pd.I Gantarang buleng, 05 Mei 1985 

6. Hj. Surianti, S.Pd.,M.Pd.I Bangkir, 18 Agustus 1982 

7.  Salmawati. A., S.Pd.I Jeneponto, 03 Februari 1975 

8.  Muhammad Yusuf, S.Pd.I Jeneponto, 07 juli 1976 

9.  Hasni, S.Ag Barayya, 25 September 1977 

10. Iswati, S.Pd Bontosunggu, 07 juli 1982 

11.  H. Hayyong, S.Ag., MA Bontocini, 05 mei 1968 

12. Nurjanni, S.Pd Pao, 29 January 1981 

13.  Manrurungi, S.Pd.I Kassi, 05 January, 1960 

14.  Anwar Thalib, S.Ag.,M.Pd.I Togo-togo, 13 Maret 1973 

15.  Basir, S.Pd Taba, 04 Maret 1987 

16.  Hamsah Awing, S.pd Gantarang buleng, 03 April 1989 

17.  Rudi Ishak, S.Pd Ci‟nong, 20 Mei 1984 

18.  Indrayani, S.Hut Jeneponto, 05 Oktober 1983 

19.  Muhammad Jafar, ST Bulu-bulu, 19 Maret 1974 

20.  Hasbullah, S.Pd Bontoloe, 03 September 1990 

21. Hj. Syamsinar MS., S.Pd Jeneponto, 11 September 1990 

22.  Sirajuddin, S.Pd Jeneponto, 08 July 1978 

23.  St. Asriani, S.Pd Bonto manai, 11 agustus 1989 

24.  Zaharuddin, S.Pd Bontoloe, 29 Desember 1989 

25.  Saharuddin Jeneponto, 31 Desember 1967 

26 Akbar Sila MK,S.Pd Arungkeke,16 Oktober 1985 



27  Salehuddin Mattawang,  Jeneponto,, 15 April 1990 

 
4. Keadaan Santri Madrasah Aliyah Ponpes An-Nuriyah Bontocini 

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto 

Para santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah 

Bontocini Kecamatan Batang Kab. Jeneponto, selain berasala dari 

kabupaten jeneponto juga kebanyakan dari kab. Gowa, khususnya 

daerah Malakaji (datara dan tonrorita). Adapun jumlah santri tingkat 

Aliyah sebagai berikut : 

a. Kelas X 

X MIA  Pria 20 Org Wanita 49 Org Jumlah 69 Org 

X IIS Pria 19 Org Pria 17 org Jumlah 36 org  

b. Kelas XI 

XI IPA  Pria 17 Org Wanita 37 Org Jumlah 54 Org 

XI IPS Pria 12 Org Wanita 9 Org Jumlah 21 Org 

BAHASA  - - - 

c. Kelas XII  

XII IPA  Pria 15 Org Wanita 33 Org Jumlah 48 Org 

XII IPS Pria 11 Org Wanita 11 Org Jumlah 22 Org 

BAHASA  - - - 

 

  



B. Budaya Religius Yang Diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dilandasan teori pada bab  

2 bahwa budaya religius adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama 

sebagai tradisi dalam diri peserta didik dalam berperilaku dan aktifitas 

yang konsisten kepada nilai-nilai Ilahiyah yang diimplementasikan dalam 

kehidupan sosial.  

Penerapan budaya religius menjadi priorotas utama karena 

bertumpu pada siswa sebagai penerus bangsa yang islami. Cerminan 

akhlak yang baik dapat dilihat dari aktivitas ibadah. Semakin tinggi akidah 

seseorang niscaya akan terlihat semakn tinggi semangatnya dalam 

beribadah dan semakin bagus budi pekertinya.  

Dalam tataran nilai, budaya religius berupa semangat berkorban, 

semangat persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi mulia 

lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya religius berupa tradisi 

shalat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar dan perilaku mulia 

lainnya.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru pondok 

pesantren an-nuriyah bontocini, ada beberapa bentuk budaya religius 

yang diterapkan pondok pesantren An-nuriyah bontocini. 

1. Shalat Berjamaah  



 Shalat berjamaah menjadi salah satu budaya yang dilakukan di 

madrasah Aliyah pondok pesantren an-nuriyah bontocini. Shalat 

berjamaah tersebut meliputi, shalat wajib 5 waktu, shalat sunnah dhuha, 

dan lail yang dilakukan secara berkesinambungan dan wajib dilaksanakan 

setiap harinya. Pelaksanaan shalat berjamaah dimaksudkan untuk 

mendisiplinkan waktu kepada santri dalam melaksanakan kewajibannya 

serta bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antara kepala sekolah, 

guru-guru dan santri. Dengan demikian kegiatan shalat berjamaah yang 

dilakukan tersebut sangat ditekankan kepada para santri tentunya untuk 

membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pribadi 

yang santun dan penuh dengan nilai-nilai religius.  

Manrurungi, S.pd.I, mengatakan bahwa : 

Adapun bentuk budaya religius yang di ada di sekolah adalah 
dilaksanakannya kegiatan shalat berjamaah, seperti shalat wajib, 
sunnah dhuha sebagai bentuk sarana Latihan untuk menjalankan 
perintah Allah SWT. Juga mendidik siswa untuk lebih disiplin serta 
bertujuan agar siswa memahami ajaran agama islam terutama nilai 
tepat waktu dalam berbuat, bertutur kata yang baik bertanggung 
jawab dan berakhlak mulia. Oleh karena itu kami selalu melakukan 
pembinaan-pembinaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
salah satunya adalah shalat berjamaah. (Wawancara, 10 Juli 2019 
Di Madrasah Aliyah Ponpes An-Nuriyah Bontocini). 

Senada dengan guru tersebut di atas, Sulaeman SQ, mengatakan : 

Melaksanakan shalat berjamaah sebagai salah satu bentuk budaya 
religius, shalat harus tertanam dalam diri siswa sebagai kebutuhan 
hidup bukan hanya sebatas kewajiban, shalat akan melahirkan 
perilaku yang baik dan memiliki karakter disiplin dalam beribadah 
dan disiplin dalam menghargai waktu. (Wawancara, 11 Juli 2019 Di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini) 

Pernyataan guru-guru tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

shalat berjamaah merupakan salah satu bentuk budaya religius yang 



diterapkan di madrasah aliyah pondok pesantren an-nuriyah bontocini, 

yaitu shalat tujuannya agar santri sadar akan kewajibannya dalam 

beribadah kepada Allah SWT dan tertanam dalam diri mereka dengan 

menjadikan shalat sebagai kebutuhan hidup, melahirkan  sikap disiplin, 

menghargai, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, dengan 

dilaksanakannya shalat berjamaah muncul nilai-nilai kebersamaan, 

ketaqwaan, keimanan, keberhasilan, komunikasi, kekompakan, dan 

kerukunan. Dan diharapkan dengan kegiatan rutin tersebut menjadikan 

santri terbiasa untuk melaksanakan shalat yang menjadi kewajiban tidak 

dengan rasa keterpaksaan tetapi karena keikhlasan dari diri mereka 

sendiri.  

2. Tadarrus Qur‟an  

Kegiatan tadarrus Qur‟an ini dilakukan sebelum shalat dhuha 

berjamaah dan sebelum belajar di kelas ini merupakan salah satu bentuk 

budaya religius madrasah Aliyah pondok pesantren an-nuriyah bontocini, 

tujuan di lakukannya tadarrus Al quran yaitu membiasakan santri 

membaca Al-Quran sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-

Quran. Tadarrus Quran merupakan bentuk peribadatan yang diyakini 

dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan yang berimplikasi pada sikap dan perilaku 

positif, dapat mengontrol diri, tenang, lisan terjaga, dan istiqamah dalam 

beribadah. (Asmaun sahlan, 2009:120) 



 

Sulaiman SQ mengatakan : 

Kami mewajibkan santri tadarrus Al-Quran sebelum melaksanakan 
shalat dhuha berjamaah dan ini dilakukan setiap harinya, tujuan 
dilaksanakannya adalah agar terciptanya generasi pecinta quran, 
santri dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan 
ketakwaan terhadap Allah SWT.  (Wawancara, 11 Juli 2019 Di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini) 

Muh. Yusuf, S.Pd.I mengatakan bahwa : 

Tadarrus Al-Quran menjadi rutinitas harian santri di sekolah ini, jadi 
sebelum melaksanakan shalat dhuha berjamaah kami memberikan 
arahan kepada santri agar berkumpul di masjid untuk melaksanakan 
tadarrus Al-Quran. (Wawancara, 15 Juli 2019 Di Ponpes An-Nuriyah 
Bontocini 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lingkungan pesantren 

terlihat kegiatan tadarrus Al Quran dilakukan setiap hari sebelum shalat 

dhuha dan pembelajaran di dalam kelas dilaksanakan, tadarrus Alquran 

sendiri merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan santri dan sudah 

menjadi aturan.  

Pernyataan guru-guru tersebut dapat dipahami bahwa 

dilaksanakannya secara rutin kegiatan tadarrus Al Quran tersebut 

merupakan salah satu cara agar santri menjadi terbiasa membaca Al 

quran dari kebiasaan tersebut dapat menimbulkan rasa cinta terhadap Al-

Quran, mampu mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah SWT.  

3. Puasa Sunah Senin Kamis   



Dalam upaya penerapan budaya religius kegiatan yang dilakukan 

diantaranya adalah puasa senin kamis. tetapi kegiatan ini tidak terprogram 

dan tidak menjadi kewajiban. 

Hasni, S.Pd.I mengatakan bahwa  : 

Kewajibannya santri di sini shalat berjamaah, ikut belajar di masjid. 
Kalau untuk puasa senin kamisnya tergantung dari santri mau puasa 
atau tidak, tapi hampir semua santri puasa. (Wawancara, 11 Juli 
2019  ) 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami Puasa senin kamis 

merupakan kegiatan rutin yang dilakukan santri tetapi tidak wajib, puasa 

tersebut dilaksanakan untuk mereka yang benar-benar ingin 

melaksanakannya dan tidak ada paksaan, hukuman ataupun aturan yang 

mewajibkan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tidak 

terprogramnya kegiatan tersebut kita dapat melihat santri yang benar-

benar ikhlas beribadah karena Allah tanpa ada paksaan dari siapapun.  

4. Budaya Bersalaman (tercipta keakraban dan sopan santun) 

Budaya bersalaman merupakan salah satu budaya religius yang 

dapat menumbuhkan karakter santri, budaya bersalaman menumbuhkan 

suasana kekeluargaan.  

Manrurungi, S.Pd.I, mengatakan bahwa : 

Budaya bersalaman antara santri & guru merupakan salah satu 
budaya religius, budaya bersalaman dilakukan agar tercipta 
keakraban dan sopan santun terhadap guru dan murid. (Wawancara, 
10 Juli 2019 Di Madrasah Aliyah Ponpes An-Nuriyah Bontocini) 



Dengan membudayakan bersalaman antara siswa dengan guru 

dapat membentuk karakter dan perilaku yang baik antara murid dan guru 

Ketika di sekolah, dan anak dengan orang tuanya Ketika berada di rumah. 

perilaku baik tersebut dapat berupa menumbuhkan rasa hormat anak 

terhadap orang yang lebih tua, menambah kedekatan orang tua dan anak, 

meningkatkan perkembangan psikososial, yaitu perkembangan yang 

berkaitan dengan emosi seseorang Ketika berhubungan dengan orang 

lain.  

5. Berdoa Bersama sebelum dan setelah belajar 

Doa merupakan salah satu sarana bagi seoarang hamba untuk 

berkomunikasi langsung dengan Allah, selain itu doa juga merupakan 

bagian dari ibadah. Pelaksanaan doa Bersama merupakan kegiatan rutin 

dilakukan di kelas sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. 

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk  budaya religius yang 

diterapkan di madrasah Aliyah pondok pesantren an-nuriyah bontocini.  

Hasil wawancara dengan Sitti Aisyah, S.Pd.I beliau mengatakan :  

Kami melakukan doa bersama sebelum dan setelah kegiatan belajar 
berlangsung. Kegiatan doa Bersama ini bertujuan mengharap segala 
sesuatu yang dicita-citakan akan tercapai dan ilmu yang diperoleh 
bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.  (Wawancara, 15 Juli 2019 Di 
Ponpes An-Nuriyah Bontocini) 

Kegiatan doa Bersama merupakan salah satu cara mengembangkan 

potensi santri, membangun karakter yang religius dalam kesehariannya, 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah swt memudahkan 



menerima ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat untuk dirinya dan orang 

lain. Berdoa bertujuan agar peserta didik yang mengamalkannya 

mendapatkan ketenangan jiwa dan selalu optimis dalam menghadapi 

berbagai problem kehidupan dan problema masa study. Di tengah 

fenomena manusia modern, sejumlah masalah yang harus dihadapi 

manusia, banyak orang tidak mampu menemukan dirinya sendiri atau 

kehilangan dirinya. Seiring dengan itu manusia membutuhkan siraman 

rohani dalam hal ini pentingnya peranan doa dalam mengembalikan posisi 

manusia untuk memperoleh ketenangna jiwa. Melalui Pendidikan maka 

berdoa dapat dijadikan sarana untuk menjawab kegelisahan tersebut. 

Allah SWT memerintah manusia agar berdo‟a dan merendahkan diri 

pada_Nya.  

Allah swt berfirman dalam Al Qur‟an surah Al Gafir (40) : 60 : 

 

 

Terjemahnya : 

“Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepadaku niscaya akan aku 

perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak 

mau menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan hina” 

Doa dapat membuka pintu kebaikan, keberkahan, dan ketenangan 

jiwa, doa adalah keterhubungan hamba dengan tuhannya, doa sebagai 



bentuk pengakuan manusia akan keberadaan dirinya yang memiliki 

ketergantungan.  

6. Jumat Bersih  

Kegiatan jumat bersih merupakan salah satu bentuk budaya religius 

di madrasah Aliyah pondok pesantren an-nuryah bontocini, kegiatan ini 

merupakan salah satu kegiatan social dalam lingkungan pesantren. 

Tujuan dilaksanakannya agar tercipta kerja sama yang baik, semangat 

persaudaraan.  

Manrurungi joa S.Pd.I, mengemukakan bahwa :  

Di pesantren kami ada kegiatan gotong royong dengan santri, yaitu 

adanya kegiatan jumat bersih kegiatan ini dilaksanakan agar santri 

sadar pentingnya kebersihan lingkungan karena kebersihan adalah 

sebagian dari iman, dilaksanakannya kegiatan ini agar dalam diri 

santri tercipta kerja sama yang baik, dan sikap saling tolong 

menolong.  

Dapat dipahami bahwa Kegiatan jumat Bersih dapat menjadi 

kebiasaan yang baik dan menyehatkan dengan berbagai manfaat 

diantaranya menumbuhkan cinta, peduli terhadap lingkungan sekolah, dan 

kesadaran pentingnya kebersihan.  

B. Strategi Guru Dalam Menerapkan Budaya Religius Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini 



Strategi merupakan rancangan atau desain kegiatan, dalam wujud 

penentuan dan penempatan semua sumber daya yang menunjang 

keberhasilan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tercapainya 

suatu tujuan tergantung sebaik dan seefisien apa strategi yang digunakan. 

1. Power Strategi  

Yakni strategi pembudayaan religius di madrasah dengan cara 

menggunakan kekuasaan atau melalui people’s power, dalam hal ini 

peran kepala sekolah dengan segala kekuasaannya sangat dominan 

dalam melakukan perubahan, strategi ini dikembangkan melalui 

pendekatan perintah dan larangan atau reward and punishment. Terkait 

dengan ini, dari hasil wawancara dan observasi langsung menurut Abdul 

karim, S.Ag, MM selaku kepala sekolah di madrasah Aliyah pondok 

pesantren an-nuriyah bontocini mengatakan bahwa :  

Strategi yang digunakan dalam menciptakan budaya religius dengan 
merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan tata tertib 
atau aturan yang yang telah disepakati sebelumnya. Tata tertib ini 
tujuannya untuk mengatur kehidupan santri agar aturan yang telah 
diprogramkan dapat berjalan secara efektif.( Wawancara 20 Juli 2017 
Di Ponpes An-Nuriyah Bontocini) 
 
Sebagaimana yang digambarkan kepala sekolah di atas bahwa tata 

tertib bertujuan untuk mengatur kehidupan santri di lingkungan pondok 

agar system pembelajaran dapat berjalan lancar. Adapun tata tertib 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Tata Tertib Pondok Pesantren  



Adapun tata tertib yang berlaku di pesantren An-Nuriyah Bontocini 

adalah sebagai berikut :  

a. Aturan umum  

1) Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah 

Rasulullah Saw. 

2) Santri bersedia mengikuti Tahfidzul Quran yang diprogramkan 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini. 

3) Menjaga nama baik, keluarga, dan pesantren An-Nuriyah Bontocini. 

4) Apabila melanggar tata tertib yang telah ditentukan Pembina pondok, 

maka santri akan diberikan sanksi sesuai dengan kadar 

pelanggarannya. 

5) Demi keamanan, maka uang di atas Rp. 10.000 dan barang berharga 

lainnya, dititip di koperasi untuk menghindari hal-hal yang tidiak 

diinginkan. 

6) Berakhlakul karimah  

b. Kewajiban  

1) Siswa diwajibkan memilki atribut sekolah seperti lambang sekolah 

maupun kartu pelajar. 

2) Santri wajib mengikuti pelajaran dengan penuh tekun dan semangat 

baik pelajaran formal maupun nonformal. 

3) Santri wajib menjaga kebersihan dan ketertiban, ketenagan serta 

keamanan sekolah. 



4) Santri wajib melaksankan shalat fardhu dan Wirid/Dzikir berjama‟ah 

di masjid. 

5) Mengikuti setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengurus. 

6) Santri yang memilki kendaraan wajib memarkir kendaraannya pada 

tempat yang disediakan serta menitip kunci kendaraannya pada 

petugas keamanan. 

7) Memakai seragam pondok (menggunakan dasi, kopiah, peci, dan 

sepatu hitam pada acara dan kegiatan resmi pondok seperti pada 

waktu shalat, belajar atau menghadiri acara lain atas nama pondok) 

8) Bagi santriwati diwajibkan memakai pakaian yang tidak ketat. 

9) Tidur malam pada pukul 22.00 dan bangun pada pukul 03.30 Wita. 

10)  Taat dan sopan kepada guru, masyarakat, dan keluarga. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tata tertib berupa kewajiban 

dan larangan tersebut salah satu cara yang cukup efektif untuk menjadi 

suatu sistem upaya pembiasaan kedisiplinan. Aturan tersebut 

diberlakukan  dengan harapan agar santri dapat menjadikannya 

kebiasaan dalam keseharian yang melahirkan generasi islami yang 

amanah, jujur disiplin dan bertanggung jawab, dan religius.  

b) Larangan dan Sanksi  

Larangan :   

1) Merokok di dalam/di luar lingkungan pondok. 

2) Mengkonsumsi obat-obat terlarang di dalam/di luar pondok. 



3) Menonton/datang ke gedung (tempat) bermain game atau 

pertunjukan-pertunjukan lainnya. 

4) Membawa hand phone,radio,tape recorder, majalah, foto/gambar 

yang tidak wajar. 

5) Membawa senjata tajam atau benda-benda lain yang 

membahayakan. 

6) Keluar dari pintu gerbang pondok tanpa izin pengurus. 

7) Memasuki kamar santri lain tanpa izin pemiliknya 

8) Tidur di tempat/ranjang santri lain. 

9) Berbicara kotor atau tidak pantas. 

10)  Membawa/memakai barang santri lain tanpa izin. 

11)  Para santri dilarang berpacaran 

12)  Membuka aurat dilingkungan pondok, maupun di luar pondok. 

Sanksi  : 

1) Diberi nasihat dan peringatan oleh guru/pengurus. 

2) Ditaksir sesuai dengan kesalahannya : 

a. Dipukul/dipecut dengan rotan 

b. Dijemur ditengan panas matahari 

c. Dicukur rambutnya/digundul kepalanya 

d. Push Up sebanyak 50 kali. 

e. Mengisap rokok yang bahan tembakaunya dari tai kuda. 

f. Menyita kendaraan santri yang melakukan balapan liar. 

3) Diskors sementara untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya  



4) Diserahkan kembali pendidikannya ke orang tuanya/dicabut haknya 

sebagai santri. 

5) Diberhentikan secara tidak hormat/diusir dari pondok. 

Dengan adanya tata tertib di Pondok Pesantren An-nuriyah 

bontocini memberikan peluang yang sangat membantu guru dan Pembina 

dalam menerapkan budaya religius santri dengan penerapan kedisiplinan 

melalui tata tertib pondok.  

2. Persuasive strategy dan Normative re-educative 

Strategi ini dapat diimplementasikan melalui  pembiasaan,, 

keteladanan, pendekatan persuasive atau mengajak kepada civitas 

sekolah/madrasah dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan 

dan tujuan baik yang bisa meyakinkan mereka. Sifat kegiatannya bisa 

berupa aksi positif dan reaksi positif. Bisa pula berupa proaksi, yakni 

membuat aksi atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi 

membaca munculnya aksi-aksi agar ikut memberi warna dan arah pada 

perkembangan. Bisa pula berupa antisipasi, yakni tindakan aktif 

menciptakan situasi dan kondisi ideal agar tercapai tujuan idealnya. 

a) Keteladanan  

Dalam rangka menciptakan budaya religius maka seluruh unsur 

yang ada di pesantren dituntut untuk menunjukkan keteladanan kepada 

santri. Hal ini karena secara fitrah manusia cenderung untuk mencontoh 

sesuatu yang Nampak di luar dari dirinya.  



Hal ini pendidikan adalah contoh dalam pandangan anak dan akan 

ditiru dalam tindakannya baik disadari maupun tidak, baik dalam ucapan 

maupun perbuatan baik bersifat material indrawi atau spiritual karena 

keteladanan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik 

buruknya anak didik.  

Salehuddin mattawang, S.TH, M.TH.I guru Tafsir uran sekaligus 

Pembina pondokan mengatakan bahwa : 

Strategi yang digunakan dalam menerapkan budaya religius, yaitu 
kepala sekolah sebagai pemimpin dan guru menjadi teladan atau 
contoh terhadap santri, keteladanan guru merupakan hal yang 
harus dilakukan karena guru adalah pengajar, pembimbing, 
fasilitator, model dan motivator untuk siswanya. (Wawancara 20 Juli 
2017 Di Ponpes An-Nuriyah Bontocini) 

Sementara itu Manrurungi S.Pd.I, mengemukakan bahwa : 

Dengan menggunakan prinsip keseharian, yaitu keteladanan yang 
harus dimiliki pendidik berupa kebaikan. Keteladanan yang di 
maksud adalah harus menjadi uswatun hasanah apa yang dia 
perlihatkan dan harus diperdengarkan dan kesesuaian perkataan 
dan perbuatan. (Wawancara, 10 Juli 2017 Di Ponpes An-Nuriyah 
Bontocini 

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

dalam menerapkan budaya religius salah satunya dapat menggunakan 

persuasive strategi yang mana strategi ini dapat diimplementasikan 

melalui keteladanan. Memberikan contoh keteladanan yang bisa diikuti 

oleh santri baik ucapan maupun perbuatan. Seperti menghormati yang 

lebih tua, mengucapkan kata-kata yang baik, menyapa, memberi salam, 

dan lain sebagainya.  



Allah dengan mengutus Nabi Muhammad saw untuk menjadi 

contoh atau teladan yang baik bagi seluruh umat muslim. Allah Swt 

berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab (33:21) : 

 

 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 

 
Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menafsirkan ayat tersebut di 

atas, mengutip pendapat Zamakhsyary mengemukakan tentang maksud 

keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah itu. Pertama, dalam arti 

kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Kedua, dalam arti 

kepribadian beliau ada hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama 

lebih kuat dan merupakan pilihan banyak ulama. Selanjutnya Quraish 

Shihab mengatakan ayat ini walau berbicara dalam konteks perang 

khandak, tetapi ia mencakup kewajiban dan anjuran meneladani beliau 

walau di luar konteks tersebut ini karena Allah SWT telah mempersiapkan 

tokoh yang Agung untuk menjadi teladanan bagi semua manusia. 

b) Pembiasaan  
 

Proses pembiasaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari proses peniruan atau modelling sebagai prasyarat proses peniruan 

berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara terus menerus. 



Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan berulang-ulang 

agar sesuatu itu menjadi kebiasaan, pembiasaan berintikan pengulangan. 

Pembiasaan sangatlah penting khususnya dalam pembentukan pribadi 

dan akhlak.  

Sementara itu Manrurungi S.Pd.I, mengatakan bahwa : 

Aktivitas keagamaan yang diwajibkan oleh pondok pesantren 
dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur pembiasaan dalam 
pelaksanaannya. Contoh pada aktivitas keseharian santri, 
dibiasakan membaca doa sebelum kegiatan belajar berlangsung, 
melaksanakan shalat dhuha berjamaah di masjid,melaksanakan 
shalat wajib berjamaah, tadarrus Al-Quran sebelum shalat dhuha. 
Setiap kegiatan tersebut terjadwal dan berlangsung terus menerus 
dan menjadi kebiasaan. (Wawancara, 10 Juli 2017 Di Ponpes An-
Nuriyah Bontocini) 

KH.M.Yahya Ahmad, Lc, mengatakan bahwa : 

Pengajian pondokan dan kegiatan keagamaan lainnya 
dilaksanakan secara terjadwal setiap harinya baik kegiatan harian 
ataupun mingguan, dengan menggunakan pembiasaan dalam 
pelaksanaannya, yang dilakukan secara teratur dan 
berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-
kebiasaan tertentu, yang umumnya berhubungan dengan 
kepribadian anak seperti disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. 
Misalnya, santri bangun shalat tahajud, mengikuti tahfidzul quran, 
BTQ, kegiatan Latihan tilawah Al Quran. 

 Kegiatan-kegiatan harian santri terprogram sebagaimana dapat 

dilihat salah satu diantaranya : 

a. 03:30 - 04:20 : Shalat tahajjud  

b. 04:20 – 05:30 : shalat subuh berjamaah dan pengajian  

c. 05:30-07:00  : persiapan ke kelas dan sarapan pagi  

d. 07:00-07:30  : Shalat Dhuha berjamaah 



e. 07:30-12:50  : proses belajar mengajar 

f. 12:50-13:30  : Shalat dzuhur berjamaah 

Kegiatan-kegiatan mingguan santri dapat dilihat salah satu 

diantaranya : 

1) Mempelajari kitab klasik seperi salaf, 

2) Tahfizul Quran, setiap malam kamis. 

3) Tamrinul khitabah (latihan ceramah) pembinaan  ceramah kepada 

santri yang dilaksankan setiap malam sabtu. 

4) Mempelajari aqidah/tafsir jalalin, yang dilaksanakan setiap malam 

senin. 

5) Mempelajari fiqhi mazhab (empat mazhab) tanpa membedakannya 

antara mazhab satu dengan mazhab lainnya dengan memberikan 

kebebasan betul-betul menuntut ilmu. 

6) Mempelajari hadis (riyadhus shalihin), dilaksanakan setiap malam 

selasa.  

Jadwal tersebut di atas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di 

pondok pesantren an-nuriyah bontocini. Kegiatan berulang tersebutlah 

yang diharapkan menjadi kebiasaan dan membudaya dalam diri santri. 

Diharapkan agar kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan terpaksa 

krna menjadi program pondok tetapi dapat menjadi perilaku yang dengan 

sendirinya dilakukan tanpa ada rasa keterpaksaan dalam 

melaksankannya, dan kegiatan tersebut di lakukan dengan menggunakan 



Persuasive strategy dan Normative re-educative dan diimplementasikan 

melalui pembiasaan. 

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Strategi Guru Dalam 

Penerapan Budaya Religius 

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat strategi guru dalam 

penerapan budaya religius santri diantaranya: 

a. Sarana dan Prasarana  

 
Sarana prasarana pendidikan adalah peralatan dan fasilitas serta 

perlengkapan yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan dalam menunjang 

proses pendidikan yang  dapat memberikan kontribusi secara optimal dan 

berarti pada jalannya proses pendidikan.  

Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti asrama, kelas dan 

buku. Asrama yang menjadi ciri khas dan pendukung dari sebuah pondok 

pesantren merupakan hal paling penting asrama yang hanya berjumlah 2 

buah sedangkan santri berjumlah ratusan sehingga strategi guru dalam 

menerapkan budaya religius santri tidak berjalan lancar karena 

pembinaan tidak secara merata kepada santri atau adanya kesenjangan 

antara yang mondok dan yang tidak. Selanjutnya adalah buku, yaitu masih 

kurangnya buku di perpustakaan juga menjadi kendala padahal buku 

merupakan salah satu komponen pokok sebagai penopang efektifitas dan 

efisiensi dalam proses belajar mengajar. Jumlah kelas juga menjadi faktor 

penghambat yang mana jumlah kelas tidak sesuai dengan jumlah santri, 

sehingga kantor yang seharusnya digunakan untuk kepala sekolah dan 



guru-guru harus menjadi ruang kelas untuk santri karena keterbatasan 

tersebut.  

Muh. Yusuf S.pd.I mengatakan bahwa : 

Masih kurangnya sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan 
asrama, jumlah kelas , serta buku semua ini merupakan salah satu 
komponen pokok sebagai penopang efektifitas dan efisiensi dalam 
proses belajar mengajar. (wawancara, 11 Juli 2019 Di Ponpes An-
Nururiyah Bontocini) 

 
Adapun upaya yang dilakukan tentunya  dengan tanggung jawab 

penuh menyediakan kekurangan sarana dan prasarana bagi siswa di 

sekolah seperti penyediaan fasilitas asrama dan kelengkapan buku 

pelajaran dan buku keagaamaan (sumber dan media pembelajaran) agar 

proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal  

b. Kurangnya SDM yang professional  

Guru merupakan model yang selalu tampil memberi contoh atau 

teladan terhadap anak-anak, baik ucapan maupun perbuatan. Hanya saja 

pada kenyataannya masih ada beberapa guru yang belum disiplin 

terhadap aturan dan kurangnya etos kerja.  

Pendiri pondok pesantren KH. M.Yahya Ahmad, Lc mengatakan 

bahwa : 

Faktor penghambat secara umum adalah keterbatasan SDM, 
keterbatasan tersebut adalah guru itu sendiri. Bukan karena 
mereka tidak cerdas dan bukan karena tidak sarjana tapi masih 
perlunya pembinaan, pelatihan, agar mereka memiliki skill yang 
lebih. Standar guru di sini juga hampir sama yaitu kurang patuh 
pada aturan, kurangnya hudaya etos kerja (waktu), serta tandensi 
masyarakat kita yang berpikir belajar dan selesai. (wawancara, 10 
juli 2019) 



Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan 

secara aktif mengikuti pelatihan-pelatiahan atau seminar, membangun 

kerja sama dengan sekolah lain, memberikan motivasi semangat dan 

kesempatan para guru untuk melanjutkan pendidikannya, menempatkan 

guru sesuai dengan bidang keahliannya.  

c. Karakter santri yang berbeda  

Latar belakang yang berbeda menjadikan karakter santri, tingkat 

agama dan keimanannyapun berbeda-beda.  

Salehuddin, S.Th.I, M.Th.I mengatakan bahwa : 

Faktor yang paling mendasar adalah karakter dari masing-masing 
santri dan santriwati, beberapa santri harus menyesuaikan diri 
karena latar belakang Pendidikan sebelumnya berbeda, mereka 
harus terbiasa dengan suasana pondokan kegiatan-kegiatan yang 
lebih padat, pelajaran yang lebih banyak dari sebelum mereka 
mengenyam Pendidikan di ponpes. (wawancara, 20 juli 2019 ) 

Hal senada juga di sampaikan oleh, H. Hayyong, S.Ag, MA, 

mengatakan bahwa : 

Faktor penghambatnya kondisi siswa yang beragam, yaitu masih 
ada beberapa siswa yang harus menyesuaikan dengan suasana 
pondok mereka masih terbawa suasana rumah apalagi untuk 
mereka yang baru pertama kali merasakan tinggal asrama. 
(wawancara, 20 juli 2019) 

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut 

adalah, adanya kerjasama guru dalam memberikan arahan, mendampingi, 

memotivasi santri agar mereka dapat beradaptasi tanpa mengalami 

kesulitan,   



d. Lingkungan Keluarga 

Keluarga dalam hal ini orang tua, mempunyai peranan yang sangat 

penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan dan 

mengembangkan pribadi anak. Menjadi ayah dan ibu tidak hanya cukup 

dengan melahirkan anak. kedua orang tua dikatakan memiliki kelayakan 

menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam 

mendidik anak mereka. Lingkungan keluarga merupakan sebagai pendidik 

pertama dan utama. Di dalam keluarga inilah keyakinan agama, nilai 

budaya, nilai moral, dan keterampilan diberikan pada anak sedini mungkin 

dan orang tua menjadi penanggung jawabnya.  

Manrurungan joa, S.Pd.I mengatakan bahwa :  

Salah satunya itu faktor internal rumah tangga dimana kadang 
orang tua utama dan pertama tidak mampu memposisikan dirinya 
sebagai suri tauladan yang baik, padahal orang tua adalah pendidik 
pertama dan utama untuk anaknya. (wawancara, 20 juli 2019 ) 
 

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan 

tersebut orang tua harus dapat memposisikan dirinya sebagai suri 

tauladan yang baik untuk anaknya karena pada fitrahnya anak cenderung 

untuk mencontoh sesuatu yang nampak  di luar dari dirinya, dan perlunya 

edukasi terhadap orang tua santri mengenai pentingnya peran orang tua 

terhadap perkembangan anak. 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini Kecamatan Batang Kab. 

Jeneponto tentang Strategi Guru Agama Dalam Menerapkan Budaya 

Religius Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini 

Kecamatan Batang Kab. Jeneponto sebagai berikut : 

6. Bentuk budaya religius yang diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nuriyah Bontocini yaitu pelaksanaan shalat berjamaah, 

tadarrus quran, budaya Bersalaman (tercipta keakraban dan sopan 

santun), Berdoa bersama sebelum dan setelah belajar, puasa sunnah 

senin kamis, kegiatan jumat bersih.   

3. Strategi guru dalam menerapkan budaya religius santri madrasah 

aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini, dengan menggunakan  

power strategi, strategi ini dikembangkan melalui pendekatan perintah 

dan larangan atau reward and punishment, kedua menggunakan 

Persuasive strategy dan Normative re-educative strategi ini 

dikembangkan melalui pendekatan keteladanan dan pembiasaan. 

4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat guru dalam penerapan 

budaya religius diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, 

kurangnya SDM yang professional, adanya santri yang memiliki 

karakter atau kepribadian yang berbeda, lingkungan keluarga. 



 

B. Saran-Saran 

 

1. Kepada pihak sekolah agar secepatnya melengkapi sarana dan 

prasarana termasuk membangun asrama dan kelas tambahan. 

2. Kepada guru dan kepala sekolah agar konsisten dan terus 

berusaha dalam kegiatan penerapan budaya religius di pondok 

pesantren. 

3. Bagi orang tua untuk tetap dan terus berusaha menjadi suri 

tauladan untuk anak-anaknya.  
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