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ABSTRAK 

Nama     : St. Fatimah 
Nim     : 20300116043 
Jurusan  : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul  : Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Religius  

Pada Peserta didik Di SMPN 53 Makassar 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 1) Strategi 
Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Religius Pada peserta didik di 
SMPN 53 Makassar, dan 2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 
Mengembangkan Budaya Religius peserta didik di SMPN 53 Makassar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari kepala sekolah, 
tenaga pendidik dan peserta didik. Metode pengumpulan data menggunakan 
analisis data pada saat wawancara dengan langkah-langkah berupa pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi kepala sekolah dalam 
mengembangkan budaya religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar sudah 
berjalan tetapi belum maksimal, adapun beberapa strategi yang digunakan kepala 
sekolah dalam mengembangkan budaya religius peserta didik seperti: strategi 
pembiasaan, strategi keteladanan dan strategi kemitraan. Strategi pembiasaan ini 
dilakukan dalam kegiatan seperti membiasakan peserta didik: salat zuhur, tadarrus 
AL-Quran dan membiasakan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). 
Strategi keteladanan itu dilakukan kepala sekolah seperti memberikan contoh 
yang baik kepada kepada guru dan peserta didik. Strategi kemitraan ini dilakukan 
untuk kerja sama dengan pihak luar untuk mengembangkan budaya religius 
peserta didik. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan budaya 
religius peserta didik di SMPN 53 Makassar. Faktor pendukung dalam 
mengembangan budaya religius peserta didik yaitu adanya dukungan dari kepala 
sekolah dan dukungan dari guru karena kepala sekolah dan guru berperan penting 
dalam pengembangan budaya religius peserta didik. Faktor penghambat dalam 
mengembangkan budaya religius peserta didik yaitu: kurangnya fasilitas dan 
faktor lingkungan. 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, terdapat  
implikasinya: (1) Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius 
pada peserta didik di SMPN 53 Makassar, diharapkan kedepannya kepala sekolah 
melakukan pemantauan dan memberikan motivasi secara rutin agar dapat 
mengembangkan kesadaran seluruh warga sekolah tentang akan pentingnya 
budaya religius dalam kehidupan. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dimasa 
yang akan datang dapat menjadi acuan meneliti strategi kepala sekolah dalam 
mengembangkan budaya religius peserta didik serta variabel-variabel berbeda dan 
subjek yang lebih banyak karena masih banyak hal yang dapat digali lebih 
mendalam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan sudah sejak lama lembaga pendidikan islam 

selalu dihadapkan pada berbagai masalah percepatan perkembangan dan 

kemajuan. Masalah tersebut meliputi kelembagaan, kepemimpinan, 

keuangan, kepegawaian, kurikulum, kepeserta didikan, dukungan masyarakat, 

tingkat kepercayaan, konflik, dan sebagainya. Masing-masing komponen ini 

menyimpan potensi yang menghambat dalam batas-batas tertentu dapat 

mencapai eksistensi, keberlangsungan, kemampuan bersaing,dan kemajuan 

lembaga pendidikan.
1
 Di Indonesia sistem pendidikan diatur dalam sebuah 

kebijakan yaitu undang-undang. Landasan kebijakan tersebut di dasarkan 

fungsi dan tanggung jawab, sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 3 UU No.20 Tahun 
2003 tentang tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa 
“Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembannya potensi  peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan 
yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung 
jawab.”

2
  

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahakan dari hidup 

dan kehidupan manusia, terutama pendidikan agama. Sebab pendidikan 

agama dapat menjadi tolak ukur bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu 

bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa atau negara 

                                                           
1
Abu Ahmdi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet 11, Jakarta : Rineka cipta 2003)  h.  

9 
2
 Republik  Indonesia, Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 Tenatang SyistemPendidikan 

Nasional  (cet V: Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 3 
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dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Sedangkan pendidikan 

sendiri adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
3
 

Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan suatu pendidikan 

merupakan dambaan semua masyrakat, dan menaruh perhatian besar terhadap 

kualitas dan kuantitas out-put pendidikan yang dihasilkan. Namun demikian, 

pada tingkat pelaksanaan pendidikan di perlukan struktur organisai yang baik, 

termasuk dengan kepemimpinan kepala sekolah salah satu faktor paling 

penting.
4
  

Pada hakikatnya, tugas seorang pemimpin bukan hanya 

bertanggung jawab kepada bawahannya atau yang dipimpinnya saja, akan 

tetapi bertanggung jawab kepada Allah swt sebagai Rab (pemeliharaan) alam 

semesta. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah harus 

memiliki sikap yang baik dan mempunyai strategi untuk mencapai tujuan 

tersebut. Seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki cakapan khusus 

tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, 

untuk melakukan usaha bersma mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran 

tertentu. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. As-Sajadah/24:32. 

ََ نَىَ ن َق َىَ ي َبَن َت َبَي َئ َب َاَ ىَ بَن َكَ وَ واَ رَ ب َبَصَ مَ بَل َن َرَ مَ َأ َب ََنَ وَ َدَ هَ ي ََة َمَ ئ َأ ََمَ هَ نَ بَمَ ن َلَ عَ جَ وَ   

                                                           
3
Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), NO. 20 Tahun 2003, 

(Bandung: Citra Umbara ,2006) h 72. 
4
Muhammad Alim, pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan dan Kepribadian 

Muslim, (Bandung Remaja Rosda Karya, 2006)  h 8. 
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Terjemahnya:   

“Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan 
adalah mereka yang menyakini ayat-ayat kami.” (As-Sajadah/24:32).

5
 

Makna dari ayat tersebut menyatakan bahwa mereka sabar dalam 

melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, 

membenarkan para rasul-Nya dan mengikuti risalah yang di berikan kepada 

mereka, niscaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi 

petunjuk kepada kebenaran dengan perintah kami, mrngajak kepada 

kebaikan, memerintahkan yang ma‟ruf dan melarang kemungkaran. 

Kemudian, ketika mereka mengganti, merubah, menakwil (menginterpertasi 

semuanya) dan menghapuskan kedudukan tersebut, maka jadilah hati mereka 

kasar dengan mengubah kalimat dan tempatnya, tidak beramal shalih dan 

tidak beri‟tikad benar. 

Hal tersebut berarti kurikulum sekolah diharapkan mampu 

mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tidak akan sampai ke 

arah itu tanpa adanya dukungan dari kepemimpinan kepala kepala sekolah 

dalam mengembangkan lembaga pendidikan islam yang efektif dan efisien. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong 

sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran melalui program yang 

dilaksanakan secara terencaana dan bertahap. 

Budaya atau kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budi 

manusia dalam menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan alam dan 

lingkungan dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dengan akal inilah 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Qura Al-Karim dan terjemahannya (Bandung: Jumanatul‟ 

ALLART) h. 417 
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manusia membentuk sebuah kebudayaan.
6
 Secara istilah budaya dapat 

diartikan sebagai totalitas perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan 

semua produk lainnya dari karya dan pikiran manusia yang mencarikan 

kondisi suatu masyarakat atau produk yang di transmisikan bersama.
7
  

Budaya religius lembaga pendidikan adalah upaya terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga dilembaga tersebut. budaya religius 

merupakan hal yang urgen dan harus diciptakan dilembaga pendidikan karena 

lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang mentransformasikan 

nilai atau melakukan pendidikan nilai. Sedangkan budaya religius merupakan 

salah satu wahana untuk mentrasfer nilai kepada peserta didik. Tanpa adanya 

budaya religius, maka pendidik akan kesulitan melakukan transfer nilai 

kepada anak didik, dan transfer nilai tersebut tidak cukup hanya 

mengandalkan pembelajaran didalam kelas. karena pembelajran dikelas rata-

rata hanya menggembleng aspek kognitif saja. Dengan mewujudkan budaya 

religius, akan dapat mengembangkan (Intelegence Quontient) IQ adalah 

ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang,  

(Emosional Quontient) EQ adalah kemampuan seseorang untuk 

menerima,menilai, mengelolah dan mengentrol emosi dirinya dan orang lain 

yang ada disekitarnya, (Spiritual Quontient) SQ adalah landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif sehingga bisa 

mencapai titik maksimalnya dan berdampak pada kesuksesan dan 

keberhasilan seseorang, Trancendental Quotient (TQ) adalah kecerdasan 

                                                           
6
Herminto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, ( Jakarta: Bumi Aksara , 2011) 

h. 72. 
7
J. p. Kotter 7 J. L. Heskett, Dampak Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja, Terjemahan 

oleh Benyamen Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2013) h. 4. 
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seseorang dalam memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif 

ketuhanan.
8
  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya religius 

sekolah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam 

berperilaku dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan menjadikan 

agama sebagai kebiasaan yang telah tertanam tersebut. 

Penanaman budaya religius di sekolah harus dilakukan secara terus-

menerus guna mengantisipasi permasalahan lokal dan perubahan global yang 

terjadi begitu pesat. Adapun penanaman budaya religius di Sekolah dan 

madrasah perlu pendekatan disiplin, konsisten atau istiqomah, keteladanan, 

dan persuasiv atau ajakan kepada peserta didik dengan memberikan alasan 

dan prospek yang baik.
9
 Dalam penanaman budaya religius tersebut, pihak 

sekolah perlu memperhatiakan pembinaan sikap dan karakter masing-masing 

peserta didik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik. serta warga Sekolah maupun madrasah pada 

akhirnya dapat terikat oleh tradisi keagamaan tersebut. 

Berdasarkan observasi awal di SMPN 53 Makassar ada tanggal 

14 juni 2019 dengan kepala sekolah Bapak Dr. Kusnadi Idris. M.Pd di 

temukan bahwa budaya religius sudah sejak 2019 diterapkan. dia 

mengemukakan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya religius pada peserta didik yaitu budaya religius ini dibiasakan dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik di sekolah, budaya agama ini sebagai 

                                                           
8
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dan  Peningkatan  Mutu Pendidikan: 

Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstuasi  Pendidkan Agama, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) h. 
269.  

9
 Nurcholis Majid,  Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam 

Kehidupan Masyarakat, h. 61-67. 
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aktifitas belajar formal di sekolah dan bekerja sama dengan orang tua di 

rumah mengenai budaya religius di Sekolah agar di rumah dapat diamalkan 

pula. Budaya religius yang ada di sekolah ini seperti: salat zuhur setiap hari 

jumat, mengaji, kultum dan membiasakn budaya 5 S ( senyum, sapa, salam, 

sopan dan santun) semua ini dilakukan dengan bertujuan untuk 

mengembangkan sistem kebudayaan di sekolah yang nantinya akan 

membentuk kepribadian yang baik dan akan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari pada lingkungan masyarakat.10 

Dari hasil observasi ini peneliti menemukan ada beberapa peserta 

didik yang sering bermain-main saat melakukan salat zuhur dan mengaji 

bersama di Masjid dan peserta didik kurang memperhatikan mengenai budaya 

5s ketika ketemu dengan guru. Maka itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan 

judul “Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Religius 

Pesrta didik Di SMPN 53 Makassar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan untuk peneliti agar jelas ruang 

lingkup yang akan diteliti. Penelitian berfokus pada 

Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan Budaya 

Religius di SMPN 53 Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskrisi fokus peda penelitian ini adalah: 

                                                           
10

 Kusnadi Idris S.Pd M.Pd., Kepala Sekolah Wawancara Tanggal 14 juni 2019  di SMPN 

53 Makassar 
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a. Strategi kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

upaya, metode atau cara yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

manajerial dan meningkatkan sikap religius (keagaman) di SMPN 53 

Makassar. Meliputi strategi pembiasaan, strategi keteladanan dan strategi 

kemitraan. 

b. Budaya religius yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

sekumpulan tindakan atau nilai-nilai ajararan agama yang di terapkan di 

sekolah yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan keseharian yang di 

praktekkan oleh seluruh warga sekolah. Meliputi: Budaya 5s, budaya salat 

zuhur, salat duha dan budaya Tadarrus. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya 

Religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan Budaya 

Religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Apa tujuan yang ingin dicapai dari peneliti adalah 

sebagai berikut: 

Untuk mengetahui starategi kepala sekolah di SMPN 53 Makassar. 
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a. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya religius pada peserta  didik di SMPN 53 Makassar. 

b. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengembangkan budaya religius peserta didik di SMPN 53 Makassar 

2. Kegunaan penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah di paparkan, maka manfaat penelitian   

yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara 

teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan yang sedang dijalani  sekarang 

b. Secara praktis praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang 

bermanfaat   bagi: 

1.  Bagi penulis, Sebagai bahan dan masukan serta wawasan baru dalam ilmu 

pengetahuan mengenai strategi kepala sekolah.  

2. Bagi pegawai, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan untuk 

dapat bekerja lebih baik dan menyadari pentingnya budaya religius. 

3. Bagi lembaga dan pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan, khususnya kepala sekolah dalam meningkatkan budaya religius 

peserta didik 

E. Kajian Pustaka 

Bila dihubungkan dengan beberapa penelitian skripsi sebelumnya, 

penelitian menemukan beberapa judul yang hampir sama dengan 
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permasalahan yang di teliti yaitu tentang “Strategi Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Budaya Religius di SMPN 53 MAKASSAR”. Diantaranya : 

1. Tesis yang ditulis oleh Atika Zahrotus Sufiyana pada tahun 2013 tentang 

“strategi pengembangan budaya religius untuk membentuk karakter 

peserta didik” disekolah SMAN 1 dan SMAN 2 Jember. Tesis ini 

membahas tentang strategi pengembangan budaya religius untuk 

membentuk karakter peserta didik di SMAN 1 dan SMAN 2 Jember. 

Pokok permasalahannya bagaimana starategi pengembangan budaya 

religius untuk membentuk karakter peserta didik  di SMAN 1 dan SMAN 

2 Jember.
11

 Berdasarkan uraian tersebu di atast, tentang starategi 

pengembangan budaya religius untuk membentuk karakter peserta didik 

dan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti dengan judul strategi kepala 

sekolah dalam mengembangkan budaya religius. Persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama mengkaji tentang strategi pengembangan budaya religius. 

Sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana 

strategi pengembangan budaya religius untuk membentuk karakter peserta 

didik sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji lebih berfokus pada 

bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius 

peserta didik di SMPN 53 Makassar 

2. Tesis yang ditulis oleh Nurul Hidayah Irsyad, Universits Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2016, tentang “model 

penanaman budaya religius di SMAN 2 Ngunjak dan MAN Ngawak 

                                                           
11

 Atika Zahrotus Sufiyana”Strategi Pengembangan Budaya Religius untuk Membentuk 

Karakter Peserta Didik di SMAN 1 dan SMAN 2 Jember”(Tesis) Program Pasca Sarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang  2015. 



10 
 

 

Kertosono Ngunjak.
12

 Penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan 

pelaksanaan, wujud dan strategi pengembangan budaya religius. 

Persamaan anatara peneliti yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

ini adalah sama-sama berfokus pada pengembangan budaya religius 

sedangkan perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini berfokus pada 

bagaimana model penanaman budaya religius bagi peserta didik sedangkan 

dalam penelitian yang peneliti kaji lebih berfokus pada strategi kepala 

sekolah dalam mengembangan budaya religius peserta didik di SMPN 53 

Makassar 

3. Skripsi yang di tulis oleh Mahrian Noor, IAIN Antasari Banjarmasin, pada 

tahun 2016, tentang “upaya kepala sekolah dalam mengembangkan agama 

di SMPN 4 Martapura Banjar Kalimantan.
13

 Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengembangkan agama. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian ini adalah sama-sama berfokus dalam mengkaji pengembangan 

budaya religius peserta didik. Sedangkan perpedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini 

berfokus untuk mengkaji bagaimana upaya kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius sedangkan dalam penelitian ini yang 

peneliti kaji lebih berfokus pada bagaimana starategi kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius peserta didik di SMPN 53 Makassar 

                                                           
12

  Nurul Hidayah Irsyad “ Model Penanaman  Budaya Religius di SMAN 2 Ngunjak dan 

MAN 2 Ngawak Kortosono Ngunjak” (Tesis) Program Pasca Sarjana  UIN  Maulana Malik 

Ibrahim Malang  2016. 
13

  Mahrian Noor” Upaya Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Agama 

diSMPN  4 MartaPura Banjar Kalimantan”(Tesis) Program Pasca Sarjana IAIN Antasari 2017. 
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4. Skripsi yang di tulis oleh Ridwan Erminda, UIN Raden Intan Lampung 

pada tahun 2019, tentang metode kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya religius di SMAN 9 BANDAR LAMPUNG.
14

 penelitian ini 

berfokus pada meetode kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

religius. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada mengembangan budaya 

religius peserta didik sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini berfokus 

pada metode kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius 

sedamgkan dalam penelitian yang peneliti kaji berfokus pada strategi 

kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius peserta didik di 

SMPN 53 Makassar 

5. Tesis yang di tulis oleh Ach Baihaki, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim pada tahun 2016, tentang” Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Mewujudkan Budaya Religius di MA Negeri dan SMA Negeri 1 Sumenep 

Madura.
15

 Persamaan antara penelitian ini degan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berfokus dala mengkaji tentang 

budaya religius pada peserta didik sedangkan perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian 

ini lebih berfokus pada bagaiman strategi kepala sekolah dalam 

mewujudkan budaya religius sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih 

berfokus pada strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar 

 

                                                           
14

  Ridwan Erminda “ Metode Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya ReligIus 

di SMA 9 Bandar Lampung” (Skripsi) UIN Raden Lampung  2019. 
15

 Ach Baihaki “Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

MA dan SMAN 1 Sumenep Madura” (Tesis) UiN Maulana Malik Ibrahim 2016. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Strategi Kepala Sekolah 

1. Pengertian strategi  

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jendral. 

Oleh karena itu strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jendral”. Kata ini 

mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak 

organisasi. Secara khusus strategi adalah penempatan misi perusahaan, 

penempatan sasaran organisasi dan mengikat kekuatan eksternal dan 

internal, perumuan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan 

memastikan implementasinya secara  tepat, sehingga tujuan dan sasaran 

utama organisasi akan tercapai.
16

 

David mengartikan strategi adalah alat untuk mencapai tujuan 

jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan 

keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi 

dalam jumlah besar. Selain itu ditegaskan pula bahwa strategi 

mempengaruhi kemakmuran perusahaan/organisasi dalam jangka panjang 

dan berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang 

multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan /organisasi.17 

Menurt Ahmad sabri strategi adalah perencanaan untuk 

mencapai suatu tujuan, ketika kita telah memberikan atau menawarkan hal 

                                                           
16

 Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori  ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 

2001)  h. 153. 
17

  Davit Fread R, Manajemen Strategi, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat. 2006. h. 

16-17 
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dengan cara yang berbeda dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, 

maka hal itu disebut strategi.
18

 

Disisi lain, strategi dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat 

cara yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang pemimpin atau peserta 

didik dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku 

sikap, yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan pengalaman 

yang telah ditetapkan.
19

  

Strategi menurut Husain Umar didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. 20 

Konsep Strategi (strategy) didefinisikan sebagai berbagai cara 

untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends).  Strategi adalah pusat dan 

inti yang khas dari manajemen strategi. Strategi mengacu pada perumusan 

tugas, tujuan dan sasaran organisasi; strategi kebijakan dan program 

pokok untuk mencapainya, dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin 

bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir 

organisasi.21   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa strategi adalah rangkaian perilaku pendidik yang 

telah disusun secara terencana dan sistematis untuk menanamkan nilai-

                                                           
18

Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Padang: Quantum Teaching, 

2007) h. 1.  
19

 Warsita, Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 268. 
20

 Husain Umar, Strategic Management in Action (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001)  h 45 
21

 George A. Stainer dan John B. Miner, Kebijakan dan Strategi Manajemen, (Jakarta: 

PT. Erlangga, 2009)  h.69 
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nilai Islam kepada peserta didik agar dapat membentuk kepribadian secara 

utuh dengan menjadi muslim yang sejati. 

2. Pengertian Kepala Sekolah 

Menurut Sudarwan Damin, kepala sekolah adalah guru yang 

mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
22

 Sedangkan 

menurut Daryanto, kepala sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga 

satuan pendidikan.kepala sekolah ialah pemimpin yang proses 

kehadirannya dapat di pilih secara langsung, di tempatkan oleh yayasan 

atau di tetapkan oleh pemerintahan.
23

 Kepala sekolah dituntut untuk 

mampu memimpin sekaligus mengorganisir dan mengelolah pelaksanaan 

program belajar mengajar yang diselenggarakan disekolah yang 

dipimpinnya. Kata memmimpin mengandung makna luas yaitu 

kemempuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada pada 

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat 

suatu sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa 

keberhasilan kepala sekolah beberapa diantara kepala sekolah 

digambarkan sebagai seorang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf 

dan peserta didik, kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui 

tugas-tugas mereka dan mereka menentukan arah bagi sekolah mereka.
24

 

                                                           
22

 Sudarwan Demin, Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Pendidikan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 145. 
23

Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2011) h. 136. 
24

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan teoritik dan 

Permasalahannya,(Jakarta; Raja Grafindo, 2008) h. 52. 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan strategi kepala sekolah 

adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk 

menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 

pendidikan yang berkualitas disekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah 

adalah pejabat formal, sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan 

prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. 

a. Syarat-syarat Kepala Sekolah 

Telah kita ketahui bahwa tugas kepala sekolah seorang pemimpin 

sebagai kepala sekolah itu tanggung jawabnya sangat besar. Untuk itu 

menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti 

ijazah (hendaknya sesuai dengan jurusan atau jenis sekolah yang 

dipimpin).Pengalaman kerja dan kepribadian yang dimiliki. Ada beberapa 

syarat menjadi kepala sekolah menurut Permendikbud Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 yaitu: 

1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma 

empat (D-IV) dan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B. 

2) Memiliki sertifikat pendidikan. 

3) Bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pengangkat paling rendah 

penata, golongan ruang III/C. 

4) Pengalaman mengajarpaling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan 

jenjang masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman 

mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB. 

5) Memiliki hasil penilaiang prestasi kerja guru dengan sebutan paling 

rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir. 

6) Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan 

dan rumah sakit pemerintahan. 
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7) Tidak pernah menjadi tersangka atau terpidana. 

8) Berusia paling tinggi 56 (limah puluh enam) tahun pada waktu 

pengangkatan pertama senagai kepala sekolah.
25

  

b. Tugas Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga 

sekolah, berarti kepala sekolah merupakan pemimpin dari warga sekolah, 

adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menurut islam adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendirikan salat, maksudnya adalah seorang seorang pemimpin 

mestilah senantiasa baik dari sisi spiritual. Jiwa yang baik, yang terlahir 

dari hubungan baik dengan Allah, akan mendorong seorang pemimpin 

atau kepala sekolah agar tidak lalai dan memanfaatkan jabatannya 

untuk kepentingan dirinya atau orang yang satu golongan dengannya 

saja. Mendirikan salat juga bisa dimaknai bahwa tugas pemimpin 

adalah membimbing peserta didik supaya mereka mempunyai 

kesadaran beragama, sehingga mereka memperoleh kebahagian, tidah 

hanya didunia tetapi juga diakhirat. 

2) Melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh 

ditinggalkan, dalam hampir semua ayat yang memerintahkan salat 

selalu diiringi dengan perintah kawajiban zakat, ini menunjukan 

pentingnnya zakat dalam islam. Tujuan diwajibkan zakat adalah 

menanamkan pemahaman bahwa harta setiap orang yang 

berkemampuan lebih terdapat hak orang lain yaitu orang-orang miskin. 

Zakat juga mengajarkan tentang nilai solidaritas, kepedulian terhadap 

orang lain. Begitu juga dengan kepala sekolah haruslah peduli terhadap 

                                                           
25

Permendikbud Republik Indonesia Nomor 6 pasal 2 Tahun 2018  h 4. 
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sesama guru atau kepala sekolah lain atau bahkan kepada peserta 

didiknya dan membantu baik berupa perbuatan maupun materi. 

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dua 

prinsif ini sifatnya sangat umum, kita memerlukan kepada acuan budaya 

atau pedoman agama dalam memahami apa saja perkara yang merupakan 

kebaikan dan kmungkaran. Mengajak kepada kebaikan artinya, kepala 

sekolah atau pemimpin sebagai orang yang teratas bertanggung jawab atas 

terwujudnya program-program yang mencerdaskan masyarakat dan 

membentuk masyarakat yang berilmu dan mencintai ilmu, baik ilmu 

agama maupun ilmu umum.
26

  

Maka dapat disimpulkan bahwa, agama adalah sumber hukum 

umat Islam dan budaya-budaya yang ada didalam masyarakat saat ini 

harus mengalami penyesuaian. Ilmu agama maupun ilmu umum dalam 

umat Islam sangat pentingkarena hanya dengan sebuah ilmu masyarat 

menjadi lebuh baik, dan akan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tidak 

ada suatu masyarakat yang maju sementara sebagian mereka tidak di didik. 

c. Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bekerja bukan hafnya mengembangkan dang 

menyerhkan suatu program pengajaran kepada guru-guru untuk 

dilaksanakan tetapi juga sebagai pemimpin resmi yang menggunakan 

proses-proses demokrasi atas dasar kualitas sumbangannya.Kepala sekolah 

bertindak sebagai konsultan bagi guru-guru yang dapat membantu mereka 

memecahkan permasalahan mereka, kepala sekolah hendaknya berusaha 

meningkatkan kemampuan staf untuk bekerja dan berfikir bersama. 

                                                           
26

 Zakky Mubarak, Tanggung Jawab Seorang Pemimpin, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 187. 
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Sebagai seorang pemimpin fungsi kepala sekolah sangat diperlukan 

demi terwujudnya sekolah yang berkualitas, antara lain: 

1) Sebagai pendidik (education) dengan meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan disekolahnya, menciptakan kondidsi sekolah yang baik 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan 

kepada seluruh tenaga kependidikan, melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik serta melaksanakan program akselarasi 

bagi peserta didik yang cerdas di atas rata-rata. 

2) Sebagaia manejer dengan memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya dan kemempuan mengoptimalkan sarana 

pendidikan. 

3) Sebagai administrator dengan mengelolah kurikulum peserta didik, 

sarana prasarana, kearsipan dan keuangan. 

4) Sebagai supervisor, kepala sekolah mengawasi setiap kegiatan sekolah, 

dilaksanakan secara demokrasi dan menyusun aturan atau tata tertib 

bagi guru dan murid secara adil. 

5) Sebagai leader dengan memberikan petunjuk dan pengawasan, serta 

membuka komunikasi dua arah. 

6) Sebagai inivator, kepala sekolah harus memiliki starategi untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan 

baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada 

seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan mengembangkan model-

model pembelajaran yang inovatif. 
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7) Sebagai motivator dan strategi yang tepat untuk memberikan motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan sebagai tugas dan 

fungsinya.
27

 

Penulis menarik kesimpulan bahwa, kepala sekolah berperan sangat 

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, sekolah yang 

bermutu tergantung cara kepemimpinan kepala sekolah dalam 

menjalankan peran dan fungsinya. 

d. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara 

konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompoknya dalam 

mengatur, mengarahkan, dan membimbing guru-guru mereka bekerja 

sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan 

merupakan posisi yang sangat menuntut kemampuan membaca dalam 

memahami karakter, sifat dan kepribadian guru yang menjadi bawahannya. 

Secara umum ada empat gaya kepemimpinan yaitu: 

1) Gaya otokratis 

Otokratis berasal dari kata oto berarti sendiri dan kratos yang 

berarti pemerintah. Jadi otokratis berarti mempunyai sifat memerintah dan 

menentukan sendiri. Seseorang pemimpin otokratis ingin memperhatikan 

kekuasaanya dan ingin berkuasa.
28

 Pemimpin otokratis menganggap 

organisasi sebagi pemilik pribadi, menggunakan unsur paksaan, serta tidak 

mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Akibatnya dari 
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kepemimpinannya tersebut guu menjadi orang yang penurut dan tidak 

mampu berinisiatif serta takut mengambil keputusan, gur dan murid 

dipaksa bekerja keras dengan diliputi perasaan takut akan ancaman serta 

sekolah akan menjadi statis. 

2) Gaya Paternalistik 

Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya 

dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan dan 

pengikut kepadanya.Harapan pada umumnya terwujud keinginan agar 

pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat 

melindungi dan layak dijadikan sebagi tempat untuk memperoleh 

petunjuk. 

Pemimpin ini biasanya megutamakan kebersamaan, artinya 

pemimpin berusaha untuk memperlakukan semua orang dan semua satuan 

kerja yang terdapat didalam organisasi dengan adil dan sama rata. Hanya 

saja hubungan tersebut dipandang bawahannya belum mencapai tingkat 

kedewasaan sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat dibiarkan 

bertindak sendiri, sehingga memerlukan bimbingan dan tututan terus 

menerus.
29

 

3) Gaya Laisse Faire (bebas) 

Kepemimpinan Laisse Faire menghendaki supaya bawahannya 

diberikan banyak kebebasan.Pemimpin ini selalu menganak tirikan guru. 

Dalam melaksanakan rapat kadang-kadang pemimpin rapat diserahkan 

kepada guru yang dianggap sudah cakap, kemudian kepala sekolah 

meninggalkan rapat dan melaksanakan tugas lain, sehingga setelah selesai 
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rapat terkadang guru-guru menjadi bingung dan ragu serta tidak 

mengetahui rencana dan kehendak dari pemimpin sekolah.
30

 Pemimpin 

yang bersifat Laisse Faire sebenarnya bisa dikatakan bukan seorang 

pemimpin, kerena mereka bekerja sendiri-sendiri tanpa memiliki tujuan 

bersama, sebab bawahan dalam situasi kerja sama sekali tidak di pimpin, 

tidak terkontrol masing-masing bekerja semauannya sendiri. 

4) Gaya demokratis 

Pemimpin yang demokratis memerlukan manusia dengan cara yang 

manusiawi, gaya kepemimpinan ini memerlukan organisasi sebagai wadah 

untuk mencapai tujuan bersama dan semua keputusan diambil melalui 

musyawarah dengan semua guru dan pihak-pihak yang terkait. Jika terjadi 

kesalaha pada bawahan, dia tidak langsung menghukum, namun 

meluruskan permasalahan sehingga bawahan tidak melakukan kesalahan 

yang sama dan lebih bertnggung jawab terhadap pekerjaannya. Pemimpin 

demokratis ini mendengarkan setiap kritik dan saran darri bawahannya dan 

membebaskan bawahan untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan 

masing-masing. Gaya pemimpin ini juga akan melalukan pendelegasian 

wewenang kepada bawahan yang di anggap mampu dan akan cepat 

memberikan penghargaan kepada bawahan jika berprestasi dalam bentuk 

pujian atau reward. Karena itulah pemimpin ini sangat dihormati dan 

disegani oleh bawahan.
31
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3. Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Religius pada 

pada peserta didik 

Dalam mengembangkan budaya religius peserta didik di sekolah 

diperlukan perhatian yang lebih besar dari pendidikan pada umumnya, 

terutama pendidikan agama Islam. Mewujudkan hal tersebut 

membutuhkan komitmen yang tinggi dan kerja keras dari tenaga 

kependidikan, terutama kepala sekolah dan guru karena problem yang 

mereka hadapi dalam upaya mengembangkan budaya religius peserta 

didik di sekolah tidaklah mudah. Maka dari itu perlu strategi dan cara-

cara kepala sekolah untuk mengembangkan budaya religius peserta didik 

disekolah. 

Dalam pelaksanaan strategi budaya religius pada peserta didik 

dapat dijelaskan berdasarkan dari aspek fungsi-fumgsi manajemen. Ada 5 

gagasan utama dalam proses manajemen sebagai acuan seorang manajer 

dalam melaksanakan kegiatan agar tercapai sesuai tujuannya, 

diantaranya: 

a. Planning (perencanaan), dilakukan setiap tahun ajaran baru sebagai 

langkah awal dalam pelaksanaan budaya religius selama setahun 

kedepan, perencanaan yang dilakukan bukan hanya untuk ruang 

lingkup untuk menumbuhkan budaya religius saja. Tetapi semua 

aspek yang berhubungan dengan kalangsungan pembelajaran 

maupun kebutuhan sekolah. 

b. Organizing (pengorganisasian), dilakukan stelah terbentuk 

perencanaan yang telah ditentukan selama setahun atau satu priode, 

selanjutnya kepala sekolah akan menghimpun sumber daya untuk 
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pembentukan kelompok sebagaimana tugas dalam  masing-masing 

tenaga pendidik yang ditempatkan dalam pelaksanan budaya relgius. 

c. Actuating (pengarahan), dimana kepala sekolah mengintruksikan 

kepada tenanga pendidik untuk membiasakan para siswa dalam 

berbagai hal kegiatan religius sebagai pembiasaan siswanya. Adapun 

upaya guru-guru dalam melaksanakan budaya religius dalam 

sokolah, dengan berbagai cara dilakukan dan diterapkan sehari-hari 

sehingga siswa akan terbiasa dalam sekolah dan diluar sekolah. 

d. Controling ( pengawasan), dimana seluruh pihak warga sekolah 

semuanya memberikan pengawasan terhadap peserta didiknya dalam 

kegiatan religius dan pembelajaran jadi dengan dilakukannya 

pengawasan secara langsung maka kepala sekolah juga mengontrol 

dan melihat hasil laporan dan pengawasan dari masing-masing guru. 

e. Evaluating (evaluasi), dimana kepala sekolah memberikan penilaian 

terhadap segenap warga sekolah dalam melaksanakn kegiatan 

budaya religius disekolah. Dengan adanya evaluasi ini kepala 

sekolah dapat mengetahuai apakah semua perencanaan yang 

dilakukan di awal berjalan dengan semestinya.32 

Dalam upaya mengembangkan budaya religius peserta didik, 

kepala sekolah harus memiliki kematangan spiritual. Bagi pemimpin 

yang memiliki kematangan spiritual, dunia merupakan perjalanan 

menanam benih kebaikan yang kelak akan dipanen diakhirat. Bukan 

hanya hubungan sosial tetepi lebih jauh lagi menjadi hubungan yang 
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terkait pada hubungan emosional spiritual yang berlimpah kasih sayang 

dan saling menghormati. 

Adapun strategi untuk mewujudkan budaya religius peserta didik  

yaitu dengan menggunakan kekuasaan atau melalui: 

a) People‟s power dalam hal ini peran kepala sekolah dengan segala 

kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan perubahan. Strategi 

ini dikembangkan dengan pendekatan perintah dan larangan atau 

reward and funishment. 

b) Persuasive strategy, yang dijalankan melalui pembentukan opini dan 

pandangan masyarakat atau warga sekolah. 

c) Normative re-education, norma masyarakat yang melalui education. 

Normative (pendidikan ulang) untuk menanamkan dan mengganti 

paradigma berfikir masyarakat sekolah yanglama dengan yang baru.
33

 

Pada strategi pertama dilaksanakannya melalui pendekatan 

pertintah dan larangan atau reward dan punishment sedangkan strategi 

kedua dan keiga dikembangkan melalui pembiasaan, keteladanan dan 

kemitraan atau mengajak warga dengan cara halus dan memberikan alasan 

yang bisa meyakinkan mereka. Maka langkah-langkah strategi kepala 

sekolah dalam mengembangkan budaya religius peserta didik meliputi: 

1. Strategi pembiasaan 

Pembiasaan adalah satu model yang sangat penting dalam 

mengembangkan budaya religius di sekolah, melalui kebiasaan tertentu 

dapat membuat mudah dan senang hati melakukannya. Bahkan segala 
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sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah 

dan tetap berlagsung sampai usia tua. 

Pembiasaan yang dimaksudkan adalah dengan melakukan 

membiasakan kegiatan-kegiatan islami misalnya salat, do‟a bersama 

sebelum dan setelah belajar, dan berbudi pekerti dengan sesama. Melalui 

strategi pembiasaan ini, dengan power dengan kekuatannya seorang 

kepala sekolah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan 

oleh seluruh warganya (guru/staf/karyawan/peserta didik). Misalanya 

kegitan membaca doa dan ayat alquran tertentu, salat zuhur berjamaah, 

memakai pakaian muslim dan muslimah dan sebagainya. Kegiatan 

tersebut pada awalnya akan terasa berat untuk dilaksanakan, akan tetapi 

melalui proses pembiasaan, maka seluruh warga sekolah data 

melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. 

2. Strategi keteladanan 

Dalam konteks pendidikan keteladanan adalah pendidikan dengan 

memberikan contoh yang baik, baik berupa tingkah laku, sifat serta 

berpikir dan sebagainya. Model keteladanan sebagai pendekatan 

digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi 

contoh keteladanan yang baik kepada peserta didik atau warga sekolah 

agar mereka dapat berkembang dengan baik. Keteladanan memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, ahklak dan lain 

sebagainya. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu memberikan 

contoh atau teladan kepada bawahan. Karna sebaik apapun program yang 

dibuat oleh seorang kepala sekolah dalam rangka mengembangkan 
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pendidikan agama islam di sekolah, tidak akan berjalan dengan baik 

apabila tidak ada contoh atau teladan dari dirinya. Sehingga salah satu 

strategi kepala sekolah dalam upaya mengembangkan pendidikan agama 

islam yaitu dengan keteladanan atau contoh. 

3. Strategi kemitraan 

Strategi kemitaan atau kerja sama antara orang tua dan 

lingkungan sekitar tentang pengalaman agama perlu ditingkatkan, 

sehingga memberikan motivasi serta ikut berpartisipasi dalam 

menigkatkan budaya religius peserta didik di sekolah. Strategi kepala 

sekolah dalam mengemangkan budaya religus tidak mungkin akan 

berjalan maksimal jika tidak ada dukungan dari pihak keluarga/orang tua 

peserta didik dan masyarakat. Seolah merupakan lembaga sosial yang 

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungannya. Sebaliknya 

masyarakat pun tidak bisa dipisahkan dar sekolah. Dikatakan demikian 

karena keduanya memiliki kepentingan, sekolah merupakn lembaga 

formal yang diberikan tugas untuk mendidik, melatih, membimbing 

generasi muda untuk perannya dimasa depan, sementara masyarakat 

merupakan pengguna jasa pendidikan itu.
34

 Hubungan kemitraan yang 

harmonis harus tetap di jaga, dipelihara dan diwujudkan dalam bentuk 

saling pengertian, saling menerima, saling percaya, saling menghargai 

serta saling kasih sayang agar tidak memimbulkan kebencian dan iri hati. 

Budaya religius dalam tataran nilai tersebut sangat dibutuhkan 

oleh peserta didik disekolah sebagai suatu tindakan yang akan 

memberikan ketenangan jiwa, keselamatan hidup dan kemulian akhlak 
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bagimya. Upaya tersebut sangat baik dilalukan untuk mengurangi 

kemerosotan akhlak yang telah banyak terjadi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya religius 

sekolah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagi tradisi dalam 

berperilaku dan budaya organisai yang didikuti oleh seluruh warga 

sekolah. Untuk mengembangkan budaya religius disekolah yang 

sebenarnya nilai itu ada, membutukhan dukungan serta kerja sama warga 

sekolah dengan bantuan sebagai pelopor dan penggerak program 

tersebut. Budaya religius ini dapat dikembangkan pada kegiatan belajar 

mengajar di kelas, kegiatan belajar ekstrakulikuler, penyusunan 

manajemen sekolah dan hal-hal lain yang dapat diikuti oleh warga 

sekolah. 

B. Budaya Religius 

1. Pengertian Budaya Religius 

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata pengembangan berarti 

proses, cara, perbuatan membuka lebar-lebar, membentangkan, 

menjadikan besar, menjadikan maju (baik, sempurna) dan sebagainya. 

Budaya religius sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga 

sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius.
35

 Dengan demikian 

pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah dan sekolah 

berarti bagaimana mengembangkan islam dimadrasah sebagai pijakan 

nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor madrasah, seperti 
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kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua murid, 

dan peserta didik itu sendiri.
36

 

Penggunaan istilah religius dalam budaya religius tidak selalu 

identik dengan agama. Perkenankan agama adalah mentaati dan berbakti 

kepada Tuhan. Religuitas yang berarti keberagaman menekankan pada 

sikap yang telah dimiliki seseorang yang hidup ditengah-tengah 

keberagaman. Secara tidak langsung agama pun mengajari cara hidup 

bersama ditengah-tengah perbedaan. Dengan demikian religuitas lebih 

dalam dari agama yang tampak formal.
37

 

Menurut Nucholis Majid dalam Asmaun, agama bukan sekedar 

tindakan-tindakan spiritual seperti salat dan membaca do‟a. agama lebih 

dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini yang 

tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur atas dasar 

percaya atau iman kepadaAllah dan bertanggung jawab pribadi di hari 

kemudian.
38

 Demi mendapatkan ridho dan perkenaan Allah tersebut maka 

setiap muslim harus berfikir, bersikap  maupun bertindak diperintahkan 

untuk berislam. Dalam melakukan aktifitas apapun seorang muslim 

diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada 

Allah.
39

 

Dari keterangan di atas dapat diperjelaskan bahwa agama dapat 

dilihat dari dua aspek yakni sosial dan spiritual. Dari aspek sosial agama 

mengajarkan cara berhubungan dengan orang lain sedangkan dari 

aspekspiritual agama mengajarkan cara berinteraksi dengan sang pencipta. 
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Agama juga meliputi tiga unsur: tauhid, ibadah dan ahklak. Dengan 

demikian nilai religius dapat diartikan sebagai sikap mulia. 

Menurut Gay Hendiricks dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar 

yang dikutip dari buku Asmaun Sahlan, terdapat beberapa sikap religius 

yang tampak dari dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya 

diantaranya :  

Kejujuran keadilan, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, 

bekerja secara efisien, visi kedepan, disiplin tinngi, keseimbangan.
40

 

a. Kejujuran  

Kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam bekerja kejujuran 

yang dibandingkan dalam relasi dengan orang lain dan memberikan 

kemudahan. Sebaliknya ketidak jujuran akan membuat seseorang 

mengalami kesusahan yang berlarut-larut  

Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Ahzab/38: 70-71 

 

َ أَيُّهَا الَِّريَن آََهن ىا اتَّق ىْ يَ    َوو ىل ىا وَْىلِد َدِديدا هللاَّ
 َ ْن ۗ َوَهن ي ِطِع ٱَّللَّ ن ىبَك  ْن ذ  ْن َويَْغفِْس لَك  لَك  ْن أَْعَوَٰ ي ْصلِْح لَك 

ا ا َعِظيوِد  َوَزد ىلَه ۥ فَقَْد فَاَش فَْىشِد
 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan yang besar.  

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah swt 

memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar tetap 

bertakwa kepada-Nya dan menyembah-Nya dengan penyembahan 

sebagaimana seseorang yang melihat-Nya, dan hendaklah mereka 
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mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula 

menyimpang. 

b. Keadilan  

Salah satu skill orang religius mampu bersikap adil kepada semua 

pihak, bahkan ia terdesak sekalipun. Mereka mengtakan “pada saat 

berlaku tidak adil, berarti saya telah menggunakan keseimbangan dunia” 

c. Bermanfaat bagi orang lain 

Melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain merupakan suatu 

sedekah. Allah swt akan menolong hamba-Nya yang sedang 

membutuhkan pertolongan. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap 

religius yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik sejak dini. 

d. Rendah hati 

Rendah hati adalah lawan dari sifat sombong. Rendah hati dapat 

dicontohkan dengan mendengarkan pendapat orang lain dengan tidak 

melaksanakan kehendak. Seseorang dengan sifat rendah hati akan selalu 

mempertimbangkan orang lain dan tidak menonjolkan sesuatu dari dalam 

dirinya. 

e. Bekerja efisien  

Pekerjaan yang menjadi tanggang jawabnya menjadi fokus yang 

harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kesesungguhannya dalam 

bekerja tampak saat ia memulai dan mengakhirinya serta proseses 

pengerjaannya. 

f. visi ke depan 

Mempunyai angan-angan masa depan yang jelas dan terukur. 

Jika seseorang bekerja sama orang lain ia mampu mengajak dan 
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meyakinkannya mampu mencapai visi sesuai dengan usaha keras yang 

dilakukan saat ini. 

g. Disiplin tinggi 

Seorang yang religius mempunyai tingkat kedisiplinan yang 

tinggi. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya mempunyai 

ukuran waktu yang jelas. Ia akan mencapai dan menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Iamampu 

mengatur waktu bekerjnya dengan tidak mengabaikan sikap religius 

lainnya. 

h. Keseimbangan  

Sesuatu yang telah diulas di atas, keseimbangan seorang religius 

tampak dari pekerjannya, keseimbangan tersebut mencakup beberapa hal 

yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas, dan spritualitas. Nilai religius di 

atas dapat dilakukan oleh semua orang, baik pekerja, peserta didik, guru, 

dan kepala sekolah. Dalam konteks pendidikan, nilai religius di atas 

bukan tanggung jawab seorang guru PAI saja namun semua guru 

bertanggung jawab mengajarkan dengan cara masing-masing sesuai 

dengan pelajaran yang diajarkannya. Sebagaimana yang ditulis mujtahid, 

upaya yang sangat efektif untuk mengatasi keterlambanan pendidikan 

islam adalah dengan melakukan rekayasa melalui studi-studi penelitian, 

pengkajian terhadap sistem pendidikan islam dengan menggunakan 

pendekatan multidisipliner.
41

 Sehingga nilai religius diperoleh tidah 

hanya pada pelajaran PAI saja namun semua disiplin ilmu juga 

menerapkan dan menyampaikan pesan-pesan religius. 
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Dengan demikian, pengembangan budaya religius merupakan cara 

mengembangkan ajaran islam sebagai sikap warga sekolah. Ajaran islam 

yang tidak identik dengan hal keagamaan saja menjadikan makna budaya 

religius menyangkut praktik-praktik mulia lain yang disepakati oleh 

seluruh ummat. Sehingga pengembangan budaya religius akan 

menciptakan kerukunan antar satu golongan dengan golongan yang lain 

dengan dibekali iman, islam, dan ihsan dalam jiwa peserta didik. 

Untuk mengsukseskan pelaksanaan budaya religius di sekolah 

terdapat beberapa prinsip keberagaman yang harus dipahami, diantaranya 

belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (Matual Tuts), 

memelihara saling pengertian (Matual Understanding), menjunjung tinggi 

sikap saling menghargai (Matual Respect), terbuka dalam berfikir, 

apresiasi dan interdependensi dan resolusi konflik.
42

 

Prinsip keberagaman tersebut harus dijalankan dengan baik dan 

benar agar budaya religius yang dilakukan di sekolah dapat berjalan 

dengan lancar. Hal ini menjadi sangat penting karena sekolah umum 

(Khususnya) memiliki beragam peserta didik dari keyakinan yang 

berbeda.Sehingga dibutuhkan prinsip tegas agar program kegiatan yang 

dilakukan untuk menggangu peserta didik dari keyakinan aqidah yang 

berbeda. 
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2. Landasan Pengembangan Budaya Religius di Sekolah 

a. Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis dari penciptaan budaya religius adalah include 

pada landasan keberadaan PAI dalam kurikulum sekolah, yaitu Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab V pasal 12 ayat 1 

poin a bahwasanya setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
43

 

Peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia juga 

disebutkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab X 

pasal 36 ayat (3), bahwasanya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dan Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatiakan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhak mulia. 

Dan pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat pendidikan agama. Dalam PP 19 tahun 2005 

pasal 6 ayat 1 juga dijelaskan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, 

kejujuran dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan,dan teknologi, kelompok mata pelajaran 

estetika, kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan.
44

 

Dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa pendidikan Agama 

Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran wajib di semua jenjang 
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dan jalur pendidikan sehingga memiliki peran strategis dalam usaha 

mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Maka dari itu 

penciptaan budaya religius di sekolah sebagai upaya pengembangan 

pembelajaran pendidikan agama islam harus dilakukan agar nilai-nilai 

religius terinternalisasi dalam diri peserta didik. 

b. Landasan Historis  

Landasan historis ini diambil dari sejarah masuknya PAI ke 

sekolah, karena budaya religius adalah pengembangan dan pelajaran 

agama islam di sekolah. Ketika pemerintas Syahrir menyetujui pendirian 

Kementrian Agama pada 3 Januari 1946, elit muslim menempatkan 

agenda pendidikan menjadi agenda utama kementrian agama. Elit 

muslim melaksanakan dua agenda utama, pertama mengembangkan 

pendidikan agama islam pada sekolah-sekolah umum yang sejak 

proklamasi berada d ibawah pembinaan kementrian PPK. Upaya ini 

meliputi:  (1) memperjuangkan status pendidikan agama di sekolah-

sekolah umum dan pendidikan tinggi, (2) mengembangkan kurikulum 

agama, (3) menyiapkan guru-guru agama yang berkualitas, (4) 

menyiapakan buku-buku pelajaran agama. Kedua peningkatan kualitas 

atau modernitas lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah 

memberikan perhatian pada pendidikan agama islam dan pengetahuan 

umum modern sekaligus. Strateginya adalah; (1) memperbaharui 

kurikulum yang ada dan memperkuat porsi kurikulum pengajaran umum 

modern sehingga tidak terlalu ketinggalan dari sekolah-sekolah umum; 

(2) mengembangkan kualitas dan kuantitas guru-guru bidang studi 

umum; (3) menyediakan fasilitas belajar seperti buku-buku bidang studi 
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umum; (4) mendirikan sekolah-sekolah kementrian agama di berbagai 

daerah sekolah percontohan.
45

 

Dari sejarah di atas, dapat dipahami bahwa salah satu 

perjuangan elit muslim Indonesia di awal kemerdekaan adalah 

memperkokoh pendidikan agama islam di sekolah-sekolah umum sampai 

perguruan tinggi. Maka dari itu, hendaknya di era globalisasi sekarang ini 

para praktisi pendidikan islam hendaknya meningkatkan mutu 

pendidikan agama islam dengan menciptakan dan mengembangkan 

budaya religius di sekolah. 

c. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis penciptaan budaya religius adalah 

terdapatnya dua tipe masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terbagi 

menjadi masyarakat menjadi orde moral dan kerabat sentries. Pada tipe 

masyarakat orde moral komunitas kehidupan dan mekanismenya masih 

amat terkait oleh berbagai norma baik buruk yang bersumber dari tradisi 

sehingga disana banyak dijumpai pantangan yang dapat mengganggu 

penciptaan budaya religius. Sedangkan pada tipe masyarakat kerabat 

sentries, titik tekannya pada kerabat adat istiadat. Memang mewarisi 

secara turun temurun namun adakalanya adat istiadatnya diganti dengan 

yang lebih modenis.
46

 Dengan demikian budaya religius diciptakan di 

sekolah sebagai alat pengganti adat istiadat lama dengan adat istiadat 

modern. 

Di samping itu, penciptaan budaya religius di sekolah dapat 

mengakibatkan perubahan sikap sosial pada diri anak didik. Hal tersebut 
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dikarenakan dengan adanya budaya religius disekolah anak didik menjadi 

terinternalisasi nilai-nilai religius dan berusaha mengimplementasikan 

dengan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari baik ketika disekolah 

maupun dirumah. 

Menurut Glock dan Stark dalam Muhaimin, ada lima macam 

demensi keberagaman: 

a) Dimensi keyakinan yang berisi penghargaan-penghargaan dimata 

orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui keberadaan doktrin tersebut.Dimensi praktek agama yang 

mencakup perilaku pemujaan, kekuatan dan hal-hal yang dilakukan 

ruang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. 

b) Dimensi pengalaman, memperhatikan bahwa fakta semua agama 

mengandung penghargaan-penghargaan tertentu. 

c) Dimensi praktek agama yang mencakup perilaku pemujaan, kekuatan 

dan hal-hal yang dilakukan ruang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. 

d) Dimensi pengetahuan agama yang mengacu harapan bahwa orang-

orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pngetahuan mengenai dasar-dasr keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan 

tradisi.
47

  

Adapun cara pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat dilakukan 

melalui hal-hal berikut: 

a) Keteladanan/contoh. Kegiatan pemberian contoh/teladan yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, guru dan staf-

staf lainnya. 
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b) Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada 

saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat peserta didik 

kurang baik, seperti malas belajar, membuang sampah sembarangan, 

bertutur kata yang kotor. Apa bila ada guru mengetahui sikap tersebut, 

hendaknya di berikan pengertian dan diberitahukan bagaiman sikap/ 

perilaku yang baik. 

c) Teguran, guru perlu menegur peserta didik yang mengamalkan nilai-

nilai yang baik sehingga guru dapat membantu mengubah tingkah laku 

mereka. 

d) Pengkondisian lingkungan, yakni suasana sekolah dapat dikondisikan 

sedemikian rupa dengan penyediaan saran fisik. Contoh pengguna 

masjid untuk sarana beribadah, aturan/tata tertib yang ditempelkan pada 

tempat yang starategis sehingga peserta didik mudam membacanya. 

e) Kegiatan rutin, kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan 

peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap ssat atau secara 

periodik. Contoh kegiatan rutin setiap saat adalah berdoa sebelum dan 

Sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, 

kegiatan solat berjamaah dan lainnya.
48

 

3. Indikator budaya religius 

Menurut Asman Sahlan dalam bukunya yaitu “Mewujudkan 

Budaya Religius di sekolah” wujud pelaksanaan budaya religius di sekolah 

melipti: 

a. Budaya 5s (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) 

Dalam perspektif budaya menunjukkan bahwa komunitas 

masyarakat memeliki  kedamaian, santun dan saling tenggang rasa. Dalam 
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islam sangat dianjurkan membeikan sapan kepada orang lain dengan 

mengucapkan salam. Secara seseologis sapaan dan salam dapat 

meningkatkan interaksi antar sesama. 

b. Budaya saling hormat dan toleran 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bhineka dengan ragam 

agama, suk dan Bahasa sangat mendambakan persatuan dan kesatuan 

bangsa, sebab melalui Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadikan 

menjadikan tema pesatuan sebagai salah satu sila dari Pancasila, untuk 

mewujudkan hasil tersebut maka kuncinya adalah toleran dan rasa hormat 

sesame anak bangsa. 

Sejalan dengan hormat dan toleran, dalam islam terdapat konsep 

ukhuwah dan tawadlu‟. Konsep ukhuwah (persaudaraan) memiliki 

landasan normative yang kuat banyak dalam AI-Quran yang berbicara 

tentang ini. 

Konsep tawadlu‟ secara Bahasa adalah dapat menempatkan dirinya, 

artinya seseorang harus dapat bersikap dan berperilaku sebaik-baiknya 

(rendahati, hormat, sopan dan tidak sombong). 

c. Budaya salat zuhur 

Solat zuhur di kejakan pada waktu zuhur atau pagi hari ketika 

matahari terbit dan menampakan sinarnya hingga terasa panas menjelang 

waktu dzuhur. Solat zuhur merupakan amalan yang sangat istimewa yang 

dilakukan oleh manusia yang mengharap ridho Allah swt.  

 Melakukan ibadah dengan mengambil air wudhu dilanjutkan 

dengan salat zuhur memiliki impliksi pada spiritualits dan mentalitas bagi 

seorang yang akan belajar. Dalam islam seseorang yang akan menuntut 
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ilmu  dianjurkan untuk melakukan pensucian diri baik secara fisik maupun 

rohani. 

d. Budaya tadarrus AL-Quran. 

AL-Quran yaitu kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi 

Mudammad SAW melalui perantara malaikat jibril, yang merupakan 

mukjizat yang diriwayatkan secara mutawattir, yang ditulis dalam mushaf 

serta membacanya adalah ibadah. 

AL-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi manusia 

yang dapat membimbing dan menuntun manusia kearah jalan yang lurus, 

jalan keselamatan dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat kelak. 

Tadarrus AL-Quran atau kegiatan membaca AL-Quran merupakan bentuk 

peribadatan yang diyakni dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaa yang berimlikasi pada sikap 

dan perilaku positif, dapat mengontrol diri, dapat tenang, lisan terjaga, dan 

istiqomh dalam beribadah. 

Tadarrus AL-Quran disamping sebagai wujud peribadatan, 

meningkatkan keimanan dan kecintaan pada AL-Quran juga  dapat 

menumbuhkan sikap positif  di atas, sebab melalui tadarrus AL-Quran 

peserta didik-siswi dapat tumh dengan sika-sikap luhur sehingga dapat 

berpengaruh terhadap prestasi.49 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini tergolong jenis deskriktif kualitatif, dengan pendekatan 

kualitatif yang mengungkap tentang keadaan atau situasi yang diteliti sesuai 

dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan strategi kepala 

sekolah dalam mengembagkan budaya religius peserta didik di SMPN 53 

Makassar, Jl. Samiun No.17 Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 

Makassar, Provensi Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriftif 

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan atau kejadian yang diteliti dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada konteks alamiah 

dengan memanfatkan berbagai metode ilmiah. Disebut penelitian kualitatif, 

karaena sumber data utama penelitian ini adalah berupa ucapan dan tulisan 

serta perilaku orang-orang yang diamati.50 

Penelitian ini dikatakan deskriptif menggambarkan secara sistematis 

fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
51

 

B. Sumber Data 

Sumber data dimaksudkan dalam penelitian adalah sumber dari mana 

data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau 
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wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut 

responden. Responden yaitu  orang-orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
52

 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang cara mendapatkannya diusahakan 

sendiri oleh peneliti. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari objek yang akan diteliti (responden).
53

 Dalam penelitian ini yang 

bertindak sebagai responden yaitu kepala sekolah, guru dan peserta 

didik. Untuk memperoleh data primer peneliti harus melakukan survei 

terlebuh dahulu kepada objek penelitian  

2. Data sekunder  

Data sekunder yang didapat dari orang lain dan instansi.
54

  

Untuk memperoleh Data sekunder peneliti menggunakan teori-teori 

yang relevan dengan penelitian, untuk membantu melengkapi data 

primer, seperti bersumber dari referensi buku, karya tulis ilmiah, jurnal 

ilmiah, artikel, majalah, surat kabar, data dari internet/online dan 

bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. 
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C. Analisis Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik peneliti untuk 

mendapatkan sebuah informasi dari responden sesuai dengan lingfkup 

penelitian. Adapun metode pengumpulan data yaitu: 

a. Library Research 

Library Research yaitu pengumpulan informasi dari berbagai buku-

buku dan karya tulis ilmiah lainnya terkait dengan buku-buku yang 

membahas tentang pendidikan, starategi kepala sekolah dan budaya religious. 

Dalam hal ini metode yang digunakan peneliti adalah: 

1. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu karangan dengan mengubah 

redaksi dan bahasa di dalamnya tampa mengubah makna dan tujuan dari 

karangan itu. 

2. Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu karangan tanpa mengubah 

sedikitpun redaksi di dalamnya. 

b. Field Research 

Fiel Research yaitu pengumpulan informasi yang secara langsung 

mengamati objek penelitian dengan cara turun langsung ke lokasi yang telah 

ditentukan peneliti. Pengumpulan informasi yang dilakukan di lokasi 

penelitian menggunakan teknik sebagai berikut: 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana 

peneliti atau kolaborasinya mencatat informasi sebagaimana yang mereka 
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saksikan selama penelitian.Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa 

dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian di catatat 

seobjektif mungkin.
55

 Adapun yang di observasi oleh peneliti mengenai 

proses pengembangan budaya religius peserta didik baik didalam kelas 

maupun diluar kelas dan kepala sekolah terkait dengan starategi apa yang 

dilakukan untuk mengembangkan budaya religius di sekolah. 

2. Interview (wawancara) 

Wawancara adalalah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara 

variable kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atas 

penjelasan hal-hal yang di anggap perlu.
56

 Wawancara yang digunakan 

peneliti ini adalah wawancara semi terstruktur di mana dalam semi 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, 

wawancara terstruktur yaitu apabila penulisan atau pengumpulan data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.
57

 

Jenis interview yang dilakukan oleh peneliti adalah interview bebas 

terpimpin yaitu suatu pelaksanaan interview dalam pengajuan pertanyaan 

yang disampaikan kepada responden dikemukakan secara bebas, tetapi isi 

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

Interview atau wawancara ini ditunjukkan kepada kepala madrasah, 

tenaga pendidik (guru) dan beberapa peserta didik di SMPN 53 Makassar. 

Untuk menanyakan tentang bagaimana strategi kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius pada peserta didik. 
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenal hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, leader, agenda dan 

sabagainya.Metode dokumentasi diperlakukan sebagai metode pendukung 

untuk mendapatkan data, karena metode dokumentasi ini dapat diperoleh 

data-data histories dan dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian.
58

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dengan dokumentasi mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
59

 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya data 

menjadi satuaan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang diceritakan orang lain.
60

 Analisis data tidak dilakukan secara persial dan 

berdiri sendiri tetapi dilakukan terus menerus dan terintegrasi selama dan 

setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data 

dilanjutkan dengan pengkajian dan penelitian data dengan tetap 

memperhatiakan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar berguna bagi peneliti. Di sini data yang telah dikumpulkan 

direduksi dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, pemilah dan 

pemetaan (persamaan dan perbedaan). Sesuai dengan focus penelitian secara 

sistematis dan integral.  Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus 

selama penelitian berlangsung hingga sampai pada penarik kesimpulan.
61

  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian 

dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Penyajian data dalam 

penelirtian ini disusun secara naratif, bentuk label dan gambar, yang dibuat 

setelah pengumpulan reduksi data didasarkan pada kontek dan teori yang 

telah dibangun untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi sesuai dengan 

fokus penelitian.
62

 

c. Verifikasi dan Penarik Kesimpulan 

Penarik kesimpulan adalah akhir dari segala rangkaian analisis data 

setelah sebelumnya dilakukan reduksi data dan penyajian data yang 

menguraikan alur  sebab akibat suatu fenomena, noumena, data, dengan 
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konsep dengan teori yang dibagun, maka peneliti kembali meninjau ulang 

dengan melakukan pengumpulan data, atau reduksi data ataupun perbaikan 

kembali penyajian data, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-

benar utuh. 

F. Uji Validitas Data 

Penguji validitas data dikatakan valid apa bila tidak ada perbedaan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Maka peneliti harus melakukan trianggulasi 

(pengecekan data) dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Ada beberapa triangulasi yang perlu di lakukan oleh peneliti, yaitu  

1. Triangulasi sumber data. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

menghasilkan kesimpulan, selanjutnya meminta kesepakatan (member 

check) dengan semua sumber. 

2. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan oleh sumber data. 

3. Triangulasi waktu yaitu peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman 

dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan trianggulasi waktu dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda.
63
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Profil SMPN 53 Makassar 

Nama Sekolah   : SMPN 53 MAKASSAR 

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69988072 

Provinsi    : Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota   : Makassar 

Desa/Kecamatan   : Ujung Pandang 

Kelurahan    : Baru 

Alamat    : JL. SAMIUN NO. 15 A 

Kode Pos    :  90111 

Status Sekolah   : Negeri 

Nomor SK    : 1190/421.3/2019 

Tahun Berdiri   : 2019  

Nama Kepala Sekolah  : Drs Kusnadi Idris M.Pd 

Nomor Rekening   : 1302020000900108 

Nama Bank    : BPD SULAWESI SELATAN 

Nama Rekening    : SMPN 53 MAKASSAR 

NPNW    : 923287676804000 

Email    : smpnegeri53makassar@gmail.com 

Website     : http://www.smpn53mksr.com  

 

 

   

 

 

mailto:smpnegeri53makassar@gmail.com
http://www.smpn53mksr.com/


48 
 

 

Tujuan:  

1. Terlaksananya program kegiatan seperti: salat Duhur, zuhur secara berjamah, 

istighosah, pesantren kilat / ramadhan dan peringatan hari besar keagamaan. 

2. Terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan 

3. Terlaksananya pelaksanaan pembelajaran pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkn dengan pendekatan SCINTIFIC 

4. Tercapainya prestasi dan kompetisi akademik dan non akademik tingkat 

kabupaten / maupun provinsi 

5. Terlaksanyanya pembiasaan 5 S – 1 P ( Salam, salim, senyum, sapa, santun, 

dan peduli lingkungan) 

6. Terlaksananya pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegritasi dengan 

pendidikan lingkungan hidup dan P4GN (pencegahaan, pemberantasan, 

penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba). 

7. Terwujudnya karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari 

narkoba melalui program pembiasaan, kegiatan LISA serta program 7 K 

8. Tercapainya lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk 

pembelajaran sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan, mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

  visi :      Berimtaq, Berprestasi, dan Berwawasan lingkungan. 

1. Unggul dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME 

2. Unggul dalam pengembangan kurikulum yang mengacu 8 standar pendidikan 

3. Unggul dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif,dan 

menyenangkan dengan pendekatan SCIENTIFIC 

4. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik 

5. Unggul dalam kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. 
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6. Unggul dalam pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan 

pendidikan lingkungan hidup dan P4GN (pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

7. Unggul dalam karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dan 

narkoba dan peduli terhadap kelestarianfungsi lingkungan 

8. Ungul dalam menciptakan lingkungan sekolah yang berih, asri dan nyaman 

untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Misi : 

b. Mengembangkan kultur budaya sekolah berkarakter religius 

c. Menerapkan regulasi sekolah denga asas hukum, politik, dan etika sosial. 

d. Mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang berstandar 

nasional memfasilitasi integrasi personal, didalam sistem sekolah yang 

informatif 

e. Meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. 

f. Mewujudkan pembelajaran dan pengembangan diri yang berintegrasi dengan 

pendidikan lingkungan hidup dan P4GN (pencengahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). 

g. Mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari 

narkoba dan peduli tehadap kelestarian fungsi lingkungan 

h. Mewujudkan karakter warga sekolah yang bersih, asri, nyaman untuk 

mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

i. Mensosialisasikan prestasi hasil belajar menjadi milik publik. 
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1. Keadaan peserta didik di SMPN 53 Makassar 

Tabel 4.1 keadaan peserta didik di SMPN 53 Makassar 

 

2. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 53 Makassar 

Tabel 4.2 keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 53 

Makassar 

No Nama Guru Jabatan 

1. Kusnadi Idris S.Pd, M.Pd Kepala sekolah 

2. Andi Tenri Langi S.Pd Guru Bidang Studi 

3. Andi Herawati S.Pd Guru Bidang Studi 

No Kelas Peserta didik 

1. VII A 31 

2. VII B 24 

3. VII C 21 

4. VIII A 31 

5. VIII B 29 

6. VIII C 30 

7. VIII D 31 

8. IX A 35 

9. IX B 35 

10. IX C 35 

11. IX D 35 

Total 337 
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4. Desi Wahyuni Hidayanti S.Pd Guru Bidang Studi 

5. Esti Tahir S.Pd Guru Bidang Studi 

6. Faisal S.Pd, M.Pd Guru Bidang Studi 

7. Fitriana S.Pd Guru Bidang Studi 

8. Hesti Suliastiningrum S.Pd Guru Bidang Studi 

9. Irawati S.Pd Guru Bidang Studi 

10. Nurlinda S.Pd Guru Bidang Studi 

11. Muliyati Yamin S.Pd Guru Bidang Studi 

12. MH Afdal Hamid S.Pd Guru Bidang Studi 

13.  Nurdiana S.Pd Guru Bidang Studi 

14. MUH. Agung Fauzan  A.Md  Administrasi/Pengajar 

15. Syahril Syaputra S.E Administrasi / Pengajar 

 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.3 keadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 53 

Makassar 

NO Jenis Ruangan Jumlah Ket 

1. Ruang Kelas 11 Baik 

2. Ruang Kantor 1 Baik 

3. Ruang Guru 1 Baik 

4. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

5. Rumah Dinas 1 Baik 

6. Ruang Perpustakaan 1 Baik 
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NO Jenis Ruangan Jumlah Ket 

7. Mushollah 1 Baik 

8. Lapangan 1 Baik 

9. Kntin 1 Baik 

10. WC 2 Baik 

11. Parkiran 1 Baik 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Strategi Kepala Sekolah  

Strategi kepala sekolah adalah suatu tindakan atau tugas seseorang 

pemimpin lembaga pendidikan untuk menggerakkan suatu sumber daya yang 

ada di sekolah secara maksimal untuk mencapai tujuan yang sudah 

diterapakan. Adapun strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

religius peserta didik di SMPN 53 Makassar dalam penelitian ini meliputi 

strategi pembiasaan, keteladanan dan strategi kemitraan. 

a. Strategi Pembiasaan 

Pembiasaan digunakan bukan untuk memaksa peserta didik agar 

melakukan sesuatu secara optimis, melainkan agar ia dapat melaksanakan 

kebaikan dengan mudah tanpa merasa susah atau berat hati. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi pembiasaan dengan 

kepala sekolah SMPN 53 Makassar peneliti menanyakan “Bagaimana cara 

kepala sekolah mengembangkan budaya religius peserta didik?” Berikut 

penjelasannya: 

“Kusnadi Idris, S.Pd M.Pd (kepala sekolah). Melakukan hal-hal yang 
baik itu membutuhkan sebuah pembiasaan, salah satunya dalam hal 
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beribadah seperti salat zuhur berjamaah, tadarrus, dan membiasakan 
budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Dengan adanya 
kegiatan seperti ini kita bisa mendidik peserta didik agar bersikap sesuai 
dengan ajaran agama, dimana hal itu nanti mereka lakukan atas dasar 
kesadaran.” 

64
 

Pertanyaan yang sama dengan guru agama di SMPN 53 Makassar, 

mengenai pengembangan budaya religius peserta didik berikut penjelasannya 

bahwa: 

“Nurlindah S.Pd (guru agama)”. Pengembangan budaya religius peserta 

didik itu melalui pembiasaan, dari situlah kita bisa membiasakan 

peserta didik untuk bersikap baik terutama sekali moral, karena kita 

diprioritaskan sekali disini akhlaknya. Karena majunya suatu negara 

atau bangsa kalau akhlaknya tidak bagus ya akan hancur dan seperti 

yang telah kita lihat sekarang intelektual banyak. Tapi kalau tidak 

dibarengi dengan akhlak atau moral ya sama saja tidak ada gunanya.” 
65

 

Pertanyaan yang sama dengan guru BK di SMPN 53 Makassar, 

berikut penjelasannya bahwa: 

“Nurdiana S.Pd (guru Bk)”. Melalui pembiasaan, keteladanan dan kerja 

sama. Dan menurut saya pribadi, itu akan memberikan inspirasi kepada 

anak-anak tentang bagaimana ibunya telah melahirkan dia dengan 

tumpahan darah, dan ayahnya sudah menghabiskan tenaga tanpa 

melihat panas dan hujan untuk membesarkan anak-anaknya, sehingga 

dengan adanya semua itu anak-anak akan berbakti kepada orang tua dan 

diharapkan dia bisa berbakti kepada gurunya serta bisa melaksanakan 

pembiasaan yang telah diterapkan di sekolah.” 
66

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang responden maka peneliti 

menyimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

religius pada peserta didik dengan cara pembiasaan beribadah, keteladanan, kerja 

sama dengan orang tua peserta didik, memberikan pemahaman dalam bersikap, 

sopan, santun terhadap guru. Karena dengan adanya pembiasaan yang disertai 

                                                           
64

 Kusnadi Idris, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara Tanggal 13 September 2021 

di SMPN 53 Makassar. 

 
65

 Nurlinda S.Pd. Guru Agama, Wawancara Tanggal 13 September 2021 di SMPN 53 

Makassar. 
66

 Nurdiana S.Pd. Guru BK, Wawancara Tanggal 13 September 2021 di SMPN 53 

Makassar. 



54 
 

 

dengan usaha membangkitkan kesadaran sendiri untuk membentuk kepribadiaa 

peserta didik yang baik. 

Wawancara selanjutnya masih mengenai strategi pembiasaan dengan 

kepala sekolah di SMPN 53 Makassar, peneliti menanyakan “Bagaimana 

proses penilaian dalam mengembangkan budaya religius pada peserta didik?” 

Berikut penjelasannya: 

“Kusnadi Idris S.Pd., M.Pd (kepala sekolah). untuk proses penilaian itu, 

saya lakukan dengan melihat secara langsung sikap peserta didik baik 

dalam mengikuti proses belajar maupun dalam melaksanakan 

pembiasaan. Selain dari itu sikap dan perilaku peserta didik saya pantau 

dan saya nilai untuk kemudian saya sampaikan kepada orang tuanya 

dalam rapat komite atau rapat-rapat lain dan bagi peserta didik yang 

telah menerapkan pembiasaan itu biasaanya di kasih hadiah.” 
67

 

Adapun pendapat dari ibu Nurlinda, S.Pd. selaku guru agama di SMPN 53 

Makassar berikut penjelasannya: 

“Kalau penilaian dari saya pribadi lebih ke tes membaca dan menghapal 
Al-quran. Karena peserta didik telah dilatih untuk menghafal surah-
surah dalam Al-quran, jadi ya dari situ nanti juga bisa hadir sikap yang 
mencerminkan ketaan kepada Allah SWT.” 

68
 

Adapun pendapat dari ibu Nurdiana S.Pd. selaku guru BK di SMPN 53 

Makassar berikut penjelasaannya: 

“Penilaiaan itu lebih ke pendataan peserta didik yang sedang 
bermasalah atau sering melanggar. Dimana dengan adanya pendataan 
yang seperti itu, pihak sekolah bisa lebih mengontrol atau memberi 
perhatiaan lebih kepada peserta didik tersebut dan waktu rapat dengan 
orang tua peserta didik itu juga kami sampaikan atau kami beri tahu 
bagaimana sikap anak-anaknya di sekolah, karena kadang-kadang 
sebagai anak itu sikap dan perilakunya dirumah dan di sekolah jauh 
berbeda.” 

69
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

penilaian penerapan pembiasaan dalam mengembangkan budaya religius pada 

peserta didik yaitu melalui pemantauan, pujian dan pemberian hadiah bagi 

peserta didik yang telah menerapkan pembiasaan tersebut. 

 

b. Strategi keteladanan  

Untuk mengembangkan budaya religus di sekolah maka diperlukan 

adanya pemberian contoh dalam hal kebaikan. Kepala sekolah, guru, 

karyawan dan peserta didik saling memberi teladan di sekolah. Contohnya 

kepala sekolah setiap masuk ke ruangan guru selalu memberikan salam, 

kepada semua guru begitu juga dengan peserta didik ketika bertemu dengan 

temannya mengucapkan salam. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi keteladanan dengan 

kepala sekolah SMPN 53 Makassar peniliti menanyakan “Apa perlu 

menerapkan keteladanan dalam mengembangkan budaya religius peserta 

didik?”. Berikut penjelasannya: 

“ Ya perlu, selaku kepala sekolah saya selalu berusaha memberikan 
contoh atau teladan kepada yang lain, ketika bertemu guru saya 
bersalaman, waktu masuk ke ruang guru memberi salam dan berjabat 
tangan pada semua yang ada, selanjutnya saya menjadikan guru sebagai 
teladan bagi peserta didik dan guru harus lebih awal datang dari pada 
peserta didik, karena kalau gurunya telat datang peserta didik pun akan 
seperti itu. Peserta didik akan berfikir guru saja bisa, kenapa saya tidak, 
jika peserta didik sudah berfikir seperti itu, susah kita mendidik mereka, 
ya jadi guru harus menjadi contoh bagi peserta didik.”

70
 

 
Adapun pendapat dari ibu Nurlinda, S.Pd selaku guru agama di SMPN 

53 Makassar, mengenai penerapan keteladanan dalam mengembangkan 

budaya religius peserta didik, berikut penjelasannya: 
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“Perlu, karena keteladanan adalah salah satu cara dalam mendidik dan 
membimbing peserta didik, sebagai guru kita adalah pendidik maka 
faktor keteladanan itu salah satu kebutuhan, jadi apa yang kita 
sampaikan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pengetahuan saja 
akan tetapi juga dia bisa menjalankannya, contohnya seperti saat sholah 
zuhur dan salat duhur, itu tidak hanya peserta didik yang harus 
melaksanakan tetapi guru juga. Tetapi sebagian guru disini tidak 
menerapkan seperti itu.”

71
 

Adapun pendapat dari ibu Nurdiana, S.Pd. Selaku guru BK di SMPN 

53 Makassar mengenai penerapan keteladanan dalam mengembangkan 

budaya religius peserta didik berikut penjelasannya:  

“Perlu, karena kita mulai dari hal-hal yang kecil, contohnya mulai dari 
bertingkah laku, walaupun kita sebagai guru mereka sebagai peserta 
didik, kita harus menghargai mereka jangan hanya menyuruh mereka 
untuk meghargai kita akan tetapi kita terlebih dahulu menghargai 
mereka dengan demikian secara tidak langsung mereka akan 
termotivasi untuk menghargai kita.”

72
 

Adapun pendapat dari bapak Faisal, S.Pd., M.Pd selaku guru PKN di 

SMPN 53 Makassar mengenai penerapan keteladanan dalam 

mengembangkan budaya religius peserta didik,  berikut penjelasannya: 

“Tentu saja kita perlu menerapkan keteladanan karena dari sikap 
keteladanan itu nantinya akan tertanam sikap yang baik kepada peserta 
didik. Sebagai guru, kita sering memberikan nasehat kepada peserta 
didik, nasehat sekecil apa pun itu akan lebih bermakna jika diiringi 
dengan teladan, bukan hanya sebatas pencitraan semata, tetapi juga 
harus ada implementasi nyata dari guru, ya karena peserta didik pasti 
akan mengikuti atau mencontoh apa yang kita lakukan.” 

73
 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh di lapangan bahwa  

menerapkan keteladanan dalam mengembangkan budaya religius pada peserta 

didik itu perlu dilakukan, tidak hanya dalam bentuk keilmuan, akan tetapi 

juga meliputi aspek-aspek lain seperti kedisiplinan, kejujuran dan semangat 

dalam mengisi kegiatan keagamaan dan saling menghargai antara guru dan 

peserta didik. 
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Wawancara selanjutnya masih mengenai strategi keteladanan dengan 

kepala sekolah di SMPN 53 Makassar, peneliti menanyakan apa hukuman 

bagi peserta didik yang melanggar?” berikut penjelasannya  

“Kusnadi Idris, S.pd, M.Pd. bagi peserta didik yang melanggar 
hukumannya disesuaikan dengan peraturan, kalau memang sudah berat, 
itu kita panggilkan orang uanya, melalui surat pernah ada kejadian di 
saat kami kasih surat ke orang tuanya, suratnya itu tidak sampai dan 
setlah kejadian tersebut kami pake cara lain surat itu kami titipkan 
kepada peserta didik lain akan tetapi surat itu tidak sampai juga dan 
terakhir itu kami panggil peserta didiknya untuk melatih kejujuran, 
tanpa memakai surat dia harus memberitahukan kepda orang tuanya 
bahwa pihak sekolah memanggil orang tuanya untuk datang kesekolah 
dan setelah orang tuanya itu datang. Kalau memang masalah tidak bisa 
lagi kami tangani terpaksa kami skor, agar sementara waktu mereka 
belajar dirumah bersama orang tuanya dulu dan orang tuanya pun bisa 
menilai seperti apa sikap anaknya dari situlah nanti akan lahir 
kerjasama.”

74
 

Adapun pendapat dari ibu Nurlinda selaku guru agama di SMPN 53 

Makassar hukuman bagi peserta didik yang melanggar, mengatakan bahwa: 

“Hukuman bagi peserta didik yang melanggar, kalau dari saya pribadi 
saya suruh untuk menghapal Al-qur‟an atau menulis ayat-ayat Al-
qur‟an karena dengan cara tersebut nantinya anak-anak akan takut 
untuk melakukan pelanggaran, kenapa saya bilang begitu karena tidak 
semua peserta didik suka menghapal dan saya terapkan kepada peserta 
didik yang sering melakukan pelanggaran di sekolah ini. Dan disini 
juga kita memberikan hadiah bagi peserta didik yang menerapkan 
keteladanan.”

75
 

 
Adapun pendapat dari ibu Nurdiana, S.Pd. selaku guru BK di SMPN 

53 Makassar hukuman bagi peserta didik yang melanggar dia mengakatakan 

bahwa 

“setahu saya bagi peserta didik yang melanggar di kasih hukuman 
seperti memungut sampah, bersihin kamar mandi, ada juga yang 
disuruh menghapal, hukuman tersebut tergantung pelanggaran yang 
dibuat namun bagi siwa yang menerapkan dikasih hadiah.”

76
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Adapun pendapat dari bapak Faisal, S.Pd., M.Pd Selaku guru PKN di 

SMPN 53 Makassar hukuman bagi peserta didik yang melanggar mengatakan 

bahwa: 

“Pelanggaran yang sering dilakukan para peserta didik yaitu melanggar 
tata tertib di sekolah seperti telat datang kesekolah, keluar dari pagar 
tanpa izin dari guru yang piket, dan tidak salat zuhur berjamaah 
dimesjid, peserta didik yang melanggar seperti itu biasanya yang 
pertama kami lakukan yaitu memanggil mereka untuk dinasehati atau 
dikasih peringatan, setelah itu kami suruh kerja bakti, seperti pungut 
sampah, bersihin kamar mandi, setelah itu kami suruh mereka buat 
perjanjian, ada juga yang disurh menghapal ayat-ayat Al-qur‟an. Tetapi 
kalau sudah kelewatan itu kami mengirim surat kepada orang tuanya 
untuk datang ke sekolah.”

77
 

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hukuman untuk peserta didik yang melanggar itu tergantung dengan 

pelanggaran yang mereka lakukan, hukumannya itu seperti memungut 

sampah, membersihkan kamar mandi, menghapal ayat-ayat Al-qur‟an dan 

bagi peserta didik yang sudah kelewatan itu dipanggil orang tuanya u'ntuk 

datang ke sekolah. Adapun peserta didik yang menerapkan akan diberikan 

penghargaan. 

c.  Strategi kemitraan 

Untuk mewujudkan budaya religius di sekolah kepala sekolah juga 

bermitra dan turut mendukung serta terlibat langsung dalam kegiatan 

keagamaan dan bekerja sama dengan para orang tua peserta didik sehingga 

warga sekolah semakin bersemangat dalam melaksanakan kegiatan 

keagamaan. Berdasarkan wawancara mengenai strategi kemitraan dengan 

kepala sekolah SMPN 53 Makassar peneliti menanyakan “Apakah ada kerja 

sama pihak sekolah dengan pihak luar dalam mengembangkan budaya 

religius peserta didik?” berikut penjelasannya: 

“Kusnadi Idris, S.Pd., M.Pd.” Iya, kami telah melakukan kerja sama 
dengan orang tua peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah, 
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karena dengan adanya kerja sama tersebut mereka akan membantu 
peserta didik di luar pekarangan sekolah dan dari situlah nantinya kami 
akan mengetahui peserta didik yang telah melakukan pelanggaran.”

78
 

Adapun pendapat dari ibu Nurlinda S.Pd, selaku guru agama di SMPN 

53 Makassar mengenai kerja sama pihak sekolah dan pihak luar dalam 

pengembangan budaya religius peserta didik, berikut penjelasannya: 

“Insya Allah ada yang pertama dengan komite sekolah, kedua dengan 
masyarakat, dan orang tua peserta didik. Jadi setiap ada permasalahan 
yang ada di sekolah bisa kami tangani jika permasalahan itu tidak bisa 
ditangani oleh pihak sekolah maka kami panggil rang tuanya untuk 
datang ke sekolah.”

79
 

Adapun pendapat dari ibu Nurliana S.Pd. selaku guru BK di SMPN 53 

Makasar mengenai kerja sama pihak sekolah dan pihak luar dalam 

pengembangan budaya religius peserta didik, berikut penjelasannya: 

“Tentu adanya kerja sama dengan orang tua peserta didik dan 
masyarakat, bahkan kalau ada peserta didik yang keluar diluar jam 
istirahat kami pihak sekolah tau karena adanya kerja sama yang 
dilakukan. Biasa juga ada masyarakat yang melapor bapak/ibu ada 
peserta didiknya disini lagi nongkrong di saat waktu salat dan guru 
piket langsung menangani, ya pokoknya peserta didik di sini selalu 
dalam pantauan.”

80
 

Adapun pendapat dari bapak Faisal S.Pd., M.Pd selaku guru PKN di 

SMPN 53 Makassar mengenai kerja sama pihak sekolah dan pihak luar dalam 

pengembangan budaya religius peserta didik, berikut penjelasannya: 

“Ada yaitu dengan masyarakat, malah kalau ada peserta didik yang 
telah melakukan pelanggaran, masyarakat yang mengadu kepada 
sekolah. pihak sekolah juga melakukan kerja sama dengan orang tua 
peserta didik, pertama kalau ada peserta didik yang melakukan 
pelanggaran maka pihak sekolah memberikan surat kepada orang 
tuanya sebagai pemberitahuan dan akan dijelaskan nantinya 
pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan peserta didik tersebut, 
mungkin kurangnya perhatian dari orang tuanya dan lain sebagainya.”

81
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pihak sekolah telah melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam 

mengembangkan budaya religius peserta didik seperti bekerja sama dengan 

orang tua peserta didik dan masyarakat yang berada di sekitaran sekolah, 

dengan adanya kerja sama seperti ini pihak 

 terbantu dalam memantau dan mengetahui tingkah laku peserta didik 

didalam dan diluar pekarangan sekolah. 

Wawancara selanjutnya masih mengenai dengan strategi kemitraan 

dengan kepala sekolah di SMPN 53 Makassar, peneliti menanyakan “Apa 

hambatan yang dihadapi pihak sekolah dalam melakukan kerja sama untuk 

mengembangkan budaya religius peserta didik?” Berikut penjelasannya: 

“Hambatannya seperti ada sebagian orang tua peserta didik yang kurang 
mendukung program keagamaan yang telah kami buat dan kurang 
peduli dengan perilaku anak-anaknya sendiri. Dan pernah kejadian 
disaat anaknya berbuat masalah, itu kami panggil orang tuanya untuk 
datang ke sekolah dan sempat orang tu dari peserta didik tersebut 
mengeluarkan kata-kata, bapak selesaikan sendiri masalahnya. Dari 
kata-kata yang seperti itu seakan-akan sebagai orang tua mereka 
melepaskan tanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik anak kepada 
pihak sekolah dan dirumah itu tidak ada sekali didikan, padahal peran 
dari orang tua sangatlah penting dalam membentuk moral dan spiritual 
anak. Tetapi yang telah kami dapatkan malah sebaliknya, namun kami 
selaku pihak dari sekolah terus berusaha untuk membentuk sikap/moral 
yang mencerminkan peserta didik untuk taat kepada ajaran agama, 
walaupun sebagian dari orang tua mereka kurang peduli.”

82
 

 
Adapun pendapat dari ibu Nurlinda S.Pd. selaku guru agama di SMPN 

53 Makassar mengatakan bahwa: 

“Hambatannya kalau dilihat itu pasti ada, kadang kala pada saat kita 
memberitahukan kepada orang tua peserta didik, sebagian orang tua 
peserta didik tidak percaya kalau anaknya telah melakukan 
pelanggaran, tapi setelah terbukti baru mereka percaya kalau anaknya 
melakukan kesalahan. Contohnya itu seperti melakukan pelanggaran 
tidak salat zuhur dan salat duhur berjamaah, tidak berpakaiaan sopan 
dan masih banyak pelanggaran lainnya.”

83
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Adapun pendapat dari ibu Nurdiana S.Pd selaku guru BK di SMPN 53 

Makassar mengemukakan bahwa: 

“Jelas pasti ada hambatan, karena dalam melakukan kerja sama pasti 

ada pihak yang kurang mendukung, seperti kita lihat dari guru, ada satu 

atau dua oaring guru yang kurang peduli dengan sikap peserta didiknya, 

namanya jga guru kadang kala tugasnya cuman datang ke sekolah untuk 

mengajar setelah itu pulang. Sekalipun kepala sekolah mengajak untuk 

rapat membimbing dan memberikan peringatan agar piket diaktifkan 

sampai dengan batas proses pembelajaran telah selesai.”
84

 

Adapun pendapat dari bapak Faisal S.Pd., M.Pd selaku guru PKN di 

SMPN 53 Makassar mengemukakan bahwa: 

“Iya ada hambatan, dari pihak orang tua yang kadang-kadang ada yang 

kurang senang, sehingga itu pernah ada orang tua peserta didik kami 

panggil berikut penjelasannya kalau cuman masalah yang seperti 

initidak usah panggil wali dari peserta didik, kami sibuk, padahal selain 

dari sekolah, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik 

anaknya, setelah itu baru masyarakat karena tiga kompenen ini tidak 

bisa terpisahkan dalam membentuk sikap/moral anak.”
85

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dari pihak sekolah dalam 

melakukan kerja sama dengan pihak luar yaitu kurangnya partisipasi dari 

guru dan orang tua peserta didik.  

1). Budaya Religius 

Budaya religius merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga 

sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius, upaya terwujudnya nilai nilai 

ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

akan diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan. Di SMPN 53 

Makassar memiliki kebudayaan atau kebiasaan religius yang baik. Budaya 

religius itu dimulai dari kebiasaan saat pertama kali masuk gerbang sekolah 

                                                           
84

 Nurdiana S.Pd Guru Agama, Wawancara, Tanggal 14 September 2021 di SMPN 53 

Makassar. 
85

 Faisal S.Pd M.Pd, Guru, Wawancara, Tanggal 14 September 2021 di SMPN 53 

Makassar. 



62 
 

 

dengan bersalaman kepada para guru, kemudian salat zuhur berjamaah dan 

membaca Al-Qur‟an setelah melaksanaakn salat zuhur. Berikut 

penjabarannya: 

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

Dalam islam sangat dianjurkan untuk memberikan sapaan kepada 

orang lain dengan mengucapkan salam, karena secara sosiologis sapaan dan 

salam dapat meningkatkan interaksi antar sesama dan berdampak pada rasa 

penghormatan sehingga antar sesama saling menghormati dan menghargai. 

Kegiatan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) merupakan 

salah satu kegiatan budaya religius yang ada di SMPN 53Makassar, hal ini 

dilakukan agar membiasakan peserta didik untuk selalu menerapkan budaya 

5S itu setiapa harinya baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah 

SMPN 53 Makassar yaitu bapak Kusnadi Idris S.Pd., M.Pd. berikut 

penjelasannya:  

“peserta didik di SMPN 53 Makassar sudah dari awal ditanamkan nilai-

nilai ibadah mulai dari peserta masuk membiasakan budaya 5S 

(senyum, salam, sapa sopan dan santun) terhadap guru pada saat guru 

menyambut kedatangan mereka di gerbang sekolah. Selain menjadi 

kebiasaan 5S juga diharakan agar dapat memperkecil perselisihan antar 

peserta didik dan menceminkan keramahan dan menumbuhkan sikap 

santun.”86 

Adapun pendapat dari ibu Nurlinda, S.Pd guru agama di SMPN 53 Makassar  

berikut penjelasannya: 

“Budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) ini sejak awal sudah 

diterapkan karena ini berkaitan dengan akhlak peserta didik dan tujuan 

kami selain untuk mencetak anak yang pintar dalam pengetahuan  tetapi 

juga berakhlakul karimah. Jadi penanaman budaya 5S sangat penting 

ditanamkan kepada peserta didik agar mereka mengetahui bagaimana 
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bersikap dengan baik dengan orang tua, teman sebaya dan yang lebih 

muda.”87 

Adapun pendapat dari ibu Nurdiana, S.Pd guru BK di SMPN 53 Makassar 

berikut penjelasannya:  

“Budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) ditekankan karena 

karakter peserta didik merupakan aspek yang penting dalam susatu 

pendidikan. Maka untuk membentuk karakter peserta didik yang 

berkualitas perlu diadakan budaya 5S di sekolah untuk menumbuh 

kembangkan rasa saling menghormati guru, berbudi luhur dan santun”88 

 

Perilaku positif Budya 5S juga diungkapkan oleh Riska peseta didik di 

SMPN 53 Makassar berikut penjelasannya: 

“Disini ada budaya 5S Yang terbiasa kami lakukan senyum dan menyapa 

sesama dan menyalami guru, setiap pagi juga bapak/ibu guru menyambut 

kami digerbang sekolah untuk bersalaman dan mencium tangan mereka 

satu persatu. Setiap bertemu dimanapun kami sudah terbiasa memberi 

salam dan mencium tangannya.”89 

Dan ditambahkan juga oleh Santi peserta didik di SMPN 53 Makassar 

“Budaya 5S insya Allah sudah tertanamkan dalam diri kami kami, sudah 

kami terapkan baik di sekolah maupun diluarsekolah.kalau kita jadi 

peserta didik yang berakhlak pasti banyak hikmahnya di antaranya di 

sayangi guru, disukai oleh teman-teman dan dihargai.”90 

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usaha 

menjadikan budaya religius  5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) di 

SMPN 53 Makassar telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan pengaruh 

yang baik buat peserta didik. Serta melatih peserta didik secara konsisten untuk 

membiasakan melaksanakan budaya 5S  sehingga tertanam dan menjadi kebiasaan 

yang sulit ditinggalkan. 
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b. Salat zuhur 

Salah satu cara untuk menanamkan budaya religius pada peserta didik 

dan siswi yaitu dengan mengajak dan mengarahkan mereka untuk 

melaksanakan salat zuhur dan salat duha bersama, ketika mereka 

melaksanakan salat zuhur dan salat duha bersama biasanya diimami oleh guru 

yang juga rutin melaksanakan salat zuhur dan salat duha setiap hari. Salat 

duha ini di lakukan pada hari sebelum memulai pelajaran sedangkan salat 

zuhur dilakukan sebelum pulang sekolah, seperti yang diungkapkan oleh  

bapak Kusnadi Idris, S.Pd., M.Pd. Selaku kepala sekolah SMPN 53 Makassar 

sebagai berikut 

“Pada dasarnya untuk mewujudkan budaya religius saya memberikan 

kegiatan keagamaan (salat duha) di SMPN 53 Makassar yang dilakukan 

setiap hari pada pagi hari sebelum memulai pelajaran di kelas 

sedangkan salat zuhur dilakukan sebelum pulang sekolah. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mewujudkan, mempererat serta membina keakraban 

antara sesama guru dan peserta didik. Tetapi kegiatan ini belum 

berjalan maksimal karena fasilitas yang kurang memadai.”91 

Adapun pendapat dari ibu Nurlinda selaku guru agama di SMPN 53 

Makassar berikut penjelasannya:  

“Salat zuhur dan salat duha di sini di lakukan setiap hari secara berjamaah 

dan yang menjadi imam itu sendiri adalah peserta didik yang  sudah 

terjadwal, peserta didik dituntuk untuk mandiri dan lebih terlatih dalam 

melafalkan bacaan salat serta kita bisa 

 mengamalkannya. Namun kegiatan salat zuhur dan duha untuk sekarang 

ini belum terlaksana dengang maksimal karena fasilitas tidak memadai.”92 

 

Adapun pendapat dari ibu Nurdiana selaku guru BK di SMPN 53 Makassar 

berikut penjelasaannya: 

“ Kegiatan salat duha yang dilakukan setiap hari sebelum mulai belajar 

sedangkan salat zuhur dilakukan sebelum pulang sekolah, di kelas semua 

                                                           
91

 Kusnadi Idris S.Pd M.Pd., Kepala Sekolah Wawancara Tanggal 15 September 2021 di 

SMPN 53 Makassar 
92

 Nurlinda S.Pd Guru Agama, Wawancara Tanggal 15 September 2021 di SMPN 53 

Makassar 



65 
 

 

peserta didik yang beragama islam diarahkan untuk kemesjid melaksanakan 

sholah duha dan salat zuhur, peserta didik juga dilatih sebagai imam dalam 

pelaksaanaan salat zuhur agar lebih fasih dalam membaca bacaan salat. 

Tetapi untuk pelaksanaan salat zuhur ini belum terlaksana secara karena 

terkendala di fasilitas.”93 

 

Hal ini didukung oleh pendapat dari Riska sekalu peserta didik di SMPN 

53 Makassar berikut penjelasannya:  

“Untuk kegiatan salat duha dilaksanakan setiap hari sebelum jam pelajaran 

berlangsung, sedangkan salat zuhur dilakukan sebelum pulang sekolah,  

kegiatan ini dilaksanakan oleh para peserta didik dan guru dan yang menjadi 

imam peserta didik sendidri yang mempunyai jadwal, kita dilatih untuk 

mandiri dan dituntuk untuk lebih fasih dalam melafalkan bacaan salat. 

Tetapi salat duha dan salat zuhur untuk saat ini belum terlaksana 

sepenuhnya dengan baik karena fasilitas untuk melaksaakan salat zuhur 

tidak memadai.”94 

 

Dan ditambahkan juga oleh Santi selaku peserta didik di SMPN 53 

Makassar berikut penjelasannya: 

“Memang kami disini melaksanakan salat duha pada hari sebelum belajar di 

kelas sedangkan salat zuhur dilakukan sebelum pulang sekolah. Salat duha 

dan salat zuhur di sini cukup menarik karena kita laksanakan bersama guru 

dan teman-teman yang menjadi imam kita sediri sebagai peserta didik yang 

mempunya jadwal. Sebelumnnya saya sudah terbiasa dalam melaksanakan 

salat zuhur. Tapi untuk salat zuhur saat ini belum terlaksana dengan baik 

karena kurang fasilitas.”95 

 

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahawa 

kegiatan salat duha dan salat zuhur di SMPN 53 Makassar sudah berjalan tetapi 

untuk saat ini belum maksimal karena kurangnya fasilitas yang mendukung 

sehingga itu menjadi kendala dalam pelaksanaan salat duha dan salat zuhur. 

Untuk itu kepala sekolah dan guru harus memperhatikan betul perbaikan masjid 

                                                           
93

 Nurdiana S.Pd Guru BK, Wawancara Tanggal 15 September 2021 di SMPN 53 

Makassar 
94

 Riska Peserta didik, Wawancara Tanggal 15 September 2021 di SMPN 53 

Makassar 
95

 Santi Peserta didik,  Wawancara Tanggal 15 September 2021 di SMPN 53 Makassar 
 



66 
 

 

secara maksimal agar pelaksanaan salat zuhur di SMPN 53 Makassar dapat 

berjalan dengan baik. 

c. Tadarrus Al-Qur’an 

Salah satu wujud pelaksanaan budaya religius di SMPN 53 Makassar 

sesuai dengan visi dan misi yaitu kegiatan tadarrus Al-Qur‟an setiap pagi 

sebelum memulai pelajaran dan lanjutkan dengan berdo‟a sebelum belajar. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membiasakan para siswa untuk 

selalu membaca doa sebelum melakukan kegiatan dan untuk memperlancar 

bacaan Al-Qur‟an,  bagi peserta didik yang berhalangan tidak diperbolehkan 

keluar lapangan tanpa alasan apapun sampai kegiatan itu selesai. Dan peserta 

didik yang non muslim mengikuti kegiatan di tempat yang berbeda. Hal ini 

seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Kusnadi Idris, S.Pd., M.Pd selaku 

kepala sekolah di SMPN 53 Makassar: 

“Membaca Al-Qur‟an ini dilakukan agar peserta didik dapat 

mempercepat bacaan Al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan 

tajwidnya sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penting bagi peserta didik sebelum memulai aktivitas belajar untuk 

membaca do‟a secara bersama-sama, kegiatan ini dilakukan agar 

peserta didik terbiasa untuk berdo‟a terlebih dahulu sebelum memulai 

aktivitas apa saja.”96 

 

Dari penjelasan bapak kepala sekolah dilengkapi dengan pernyataan oleh 

ibu Nurlinda sebagai guru agama berikut penjelasannya: 

“kegiatan tadrrus Al-Qur‟an ini dilakukan dalam rangka mewujudkan 

nilai-nilai religius bagi peserta didik di SMPN 53 Makassar. tadarrus al-

quran ini dilakukan sebelum pelajarn berlangsung  dan  dilanjutan degan 

bedoa berhubung ini sekolah umum maka peserta didik yang beragama 

non muslim mengikuti kegiatan lain di ruang yang berbeda sampai 
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kegiatan tadarrus ini selesai. Dan peserta didik yang berhalangan tidak 

boleh meninggalkan kelas sampai tadarrus dan bedoa itu selesai.”97 

 

Adapun juga pendapat dari ibu Nurdiana selaku guru BK di SMPN 53 

Makassar berikut penjelasaannya: 

“Kegiatan membaca Al-Qur‟an di lakukan di pagi hari dan dilanjutkan 

dengan membaca doa bersama sebelum belajar, kegiatan ini bertujan untuk 

membiasakan peserta didik untuk membaca Al-Qur‟an setiap harinya 

sesuai dengan tajwid yang benar dan untuk membaca do‟a dilakuan agar 

peseta didi terbiasa berdoa sebelum beraktivitas.”98 

Hal ini juga didukung oleh peryataan Riska selaku peserta didik di SMPN 

53 Makassar yang berhasil peneliti wawancarai berikut penjelasannya: 

“ salah satu budaya religius yang telah diterapkan di sekolah yaitu 

membaca AL-Qur‟an dan dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar hal 

ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat bagi seluruh peserta didik. 

Dengan ini bertujuan membaca Al-Qur‟an agar hati kita menjadi tenang, 

damai, tentram sehingga kita selaku peserta didik menjadi semangat dalam 

belajar. Dengan berdo‟a diharapkan agar segala sesuatu yang kita inginkan 

tercapai.”99 

Adapun peryataan dari santi selaku peserta didik di SMPN 53 Makassar 

yang peneliti sempat wawancarai berikut penjelasaanya: 

“Kegiatan membaca Al-Qur‟an ini sudah dari dulu diterapkan di sekolah 

dan dilanjutkan dengan membaca do‟a sebelum memulai pelajaran. 

Dengan bertujuan agar bacaan Al-Qur‟an peserta didik lancar sesuai 

dengan tajwid  yang benar dan dengan membaca Al-Qur‟an hati kita 

menjadi tentaram sehingga kita bersemangat dalam melakukan belajar.”100 

 

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tadarrus Al-Qur‟an ini telah berjalan 

dengan sebagimana mestinya. Kegiatan tadarrus Al-Qur‟an ini dilaksanakan 
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sebelum jam pelajaran dimulai dan dilanjutkan dengan berdo‟a bersama sebelum 

belajar untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam proses belajar 

mengajar karena dengan membaca Al-Qur‟an maka pikiran dan perasaan kita 

menjadi tenang dan bersemangat dalam belajar. Kegiatan ini dilakukan oleh 

seluruh peseta didik yang beragama islam dan yang tidak berhalangan. 

 

2. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Mengembangkan Budaya 

Religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar. 

a.  Faktor Pendukung Budaya Religius pada Peserta didik 

Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang meningkatnya 

budaya religius peserta didik di SMPN 53 Makassar. Berdasarkan wawancara 

dengan kepala sekolah di SMPN 53 Makassar peneliti menanyakan “faktor 

apa saja yang menjadi pendukung dalam mengembangkan budaya religius 

peserta didik?” Berikut penjelasannya: 

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penunjang dalam 

pengembangan budaya religius peserta didik diantarnya: 

1. Adanya dukungan dari kepala sekolah. 

Sebagaimana kita ketahui besama kepala sekolah merupakan 

pemimpin dan manajer yang akan menentukan keberhasilan lembaga 

pendidikan karena kebijakan-kebijakan dan program sekolah banyak 

ditentukan oleh kepala sekolah. 

“Sebagai kepala sekolah saya harus bertanggung jawab untuk 
memenuhi serta memberikan dukungan kepada guru, contohnya 
seperti mendukung setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 
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oleh guru di sekolah dan memberikan dana sehingga kegiatan 
keagamaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.”

101
 

 
Adapun pendapat dari ibu Nurdiana S.Pd. Selaku guru agama di 

SMPN 53 Makassar, berikut penjelasannya bahwa: 
 

“Dengan adanya dukungan dari kepala sekolah yang sangat kuat 
dalam pengembangan budaya religius peserta didik dengan mudah 
kita sebagai guru mengajak peserta didik untuk melaksanakan budaya 
religius yang sudah diterapkan di sekolah serta mengamalkannya di 
luar sekolah, jika ada peserta didik yang melanggar kita berikan 
hukuman dan yang tidak melanggar kita berikan hadiah.”

102
 

 
2. Adanya dukungan dari guru  

Guru atau tenaga pendidik adalah salah satu komponen yang 

memegang peran yang sangat strategis dalam proses pendidikan dalam 

segi pembelajaran, peran pendidik menurut pandangan masyarakat 

Indonesia tetap dominan sekalipun perkembangannya sangat canggih dan 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Adapun pendapat dari bapak Kusnadi Idris selaku kepala sekolah di 

SMPN 53 Makassar, berikut penjelasannya bahwa: 

“ sebagaimana kita ketahui guru itu tidak hanya mengajar di kelas 
akan tetapi berusaha dalam mengembangkan budaya religius kepada 
warga sekolah agar seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya 
religius dengan sebaik mungkin baik dalam lingkup sekolah maupun 
di luar sekolah,  dengan adanya dukungan dari guru untuk 
melaksanakan kegiatan keagaman merupakan peluang untuk dapat 
mengembangkan budaya religius peserta didik dengan baik.”

103
 

 

b. Faktor Penghambat Budaya Religius Pada Peserta didik 

Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat atau menghalangi 

dalam pengembangan budaya religius peserta didik. Ada dua yang pertama 

kurangnya fasilitas dan yang ke dua pengaruh negatif dari lingkungan. 
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1. Kurangnya fasilitas 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah mengenai faktor 

pengambat dalam mengembangkan budaya religius di SMPN 53 Makassar, 

peneliti menanyakan”Apakah fasilitas sekolah sudah memadai dalam 

mengembankan budaya religius?” Berikut penjelasannya: 

“Kusnadi Idris S,Pd.,M.Pd. sebaga kepala sekolah di SMPN 53 
Makassar. kalau fasilitas sangat kurang apalagi saat ini ada masjid 
yang ada di sekolah ini masih dalam proses perbaikan serta sajadah 
juga masih kurang dan buku agama yang ada di perpustakaan kita ini 
belum sepenuhnya lengkap, masih banyak yang kurang, tetapi kami 
dari pihak sekolah terus berupaya untuk membiasakan mereka dalam 
beribadah serta bersikap dengan baik”

104
 

Pertanyaan yang sama dengan Ibu Nurlinda S.Pd. selaku guru Agama 

SMPN 53 Makassar, dia mengemukakan bahwa: 

“Kalau fasilitas masih banyak yang kurang masjid masih dalam proses 
perbaikan serta masih kurangnya gedung yang bisa digunakan untuk 
mengebangkan budaya religius  dan buku-buku agama yang ada di 
perpustakaan masih kurang, tetapi kami mempunyai dana terbatas jadi 
apa adanya saja dulu.”

105
 

Bedasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

SMPN 53 Makassar belum memadai dalam mengembangkan budaya religius 

karena masih jauh dari kata sempurna masjid saja masih dalam proses 

perbaikan serta buku-buku agama yang berada di perpustakaan juga masih 

kurang. 

2. Pengaruh Negatif dari lingkungan 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah mengenai faktor 

pengambat strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius di 

SMPN 53 Makassar, peneliti menanyakan”Apa faktor yang menyebabkan 

peserta didik itu susah dalam menembangkan budaya religius?” Berikut 

penjelasannya: 
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“Kusnadi Idris, S.Pd., M.Pd, selaku kepala sekolah di SMPN 53  
Makassar. Lingkungan  dimana yang telah kita ketahui bersama bahwa 
faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku 
seseorang . baik itu lingkungan dari keluarga maupun lingkungan 
sekolah cntohnya itu seperti hubungan peserta didik dengan guru dan 
sesama teman-temannya. Karena kalau disekolah kita didik dan diluar 
itu dia tidak mempunyai batasan dari orangtuanya dalam bergaul dan 
menggunakan teknologi apalagi di era pandemi sekarang semua tugas 
yang dari sekolah melalui internet sehingga para peseta didik di 
bebaskan dalam menggunakan hp sampai jam berapa pun. Padahal 
teknologi merupakan salah-satu perusak moral. Seperti anak kurang 
beribadah, disaat kita nasehati peserta didik kadang melawan dalam 
berbicara dan lainnya.”

106
 

Petanyaan yang sama dengan ibu Nurlinda, S.Pd. selaku guru agama 

di SMPN 53 Makassar, Dia mengatakan bahwa:  

“Ada beberapa faktor yang menghambat pengembangan budaya religius 
peserta didik, yang pertama faktor lingkungan, baik itu lingkungan dari 
keluarga maupun lingkungan dari sekolah, faktor kedua kurangnya 
kesadaran peserta didik dalam bersikap rekigius, dan faktor yang 
terkahir faktor dorongan dari orang tua, contohnya setiap anak yang 
sudah memiliki hp sebagian dari orangtua tidak melarang anaknya saat 
bermain hp padahal teknologi itu salah satu penyebab merosotnya 
moral kadang kita sebagai orang tua tidak sadar akan hal itu.”

107
 

Pertanyaan yang sama dengan ibu Nurdiana S.Pd. selaku guru BK di 

SMPN 53 Makassar, berikut penjelasannya bahwa: 

“kemungkinan besar faktor lingkungan, karena kita berada disekolah 
tidak sepenuhnya seharian, hanya sampai siang kemudian anak-anak 
kembali ke lingkungannya, ya mungkin kurangnya perhatian juga dari 
orang tuanya juga merupakan salah satu faktornya.”

108
 

Jadi dapat di simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peserta 

didik susah untuk mengembangkankan budaya religius adalah faktor 

lingkungan, seperti lingkungan keluarga dengan sekolah beserta kurangnya 

kesadaran diri dari peserta didik. Masih ada peserta didik yang masih labil 

terkadang mudah dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan luar yang mereka 

peroleh atau mereka lihat dari teknologi (handphone), apalagi sekarang 
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peserta didik bebas menggunakan hp karena semua tugas-tugas dari sekolah 

lewat internet semua, jika tidak ada larangan dari orang tua saat 

menggunakan hp itu dapat mengakibatkan anak menjadi kurang beribadah, 

disaat kita nasehati terkadang mereka suka melawan, tidak sopan dan santun 

dalam berbicara. 

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas, pembahasan ini 

dilakukan untuk memberikan penjelasan dari hasil penelitian yang telah di 

peroleh dengan teori yang digukan. Temuan yang diperoleh dilapangan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

religius pada peserta didik di SMPN 53 Makassar. 

Strategi yang digunakan kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya religius pada peserta didik yang pertama yaitu strategi pembiasaan, 

strategi keteladanan dan strategi kemitraan. Melalui strategi pembiasaan 

kepala sekolah memberikan kebijakan-kebijakan keagaman yang diharapkan 

nantinya akan berdampak positif kepada warga sekolah. Untuk itu pembinaan 

dan himbauan selalu dilakukan untuk peserta didik, guru maupun staf selalu 

dilakukan agar membiasakan kegiatan religius di lingkungan sekolah tercapai 

sebagaimana mestinya.  

Pembiasaan dilakukan untuk mengembangkan budaya religius yang 

sudah ada di sekolah butuh terbiasa dalam kehidupan sehari-hari seperti 

membaca doa, budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun), budaya 

tadarrus Al-Quran dan budaya salat zuhur. Dengan adanya strategi 

pembiasaan ini kegiatan yang awalnya terasa berat untuk dilaksanakan akan 

menjadi terasa mudah.  
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Strategi keteladanan, keikut sertaan kepala sekolah secara langsung 

dengan tujuan agar kegiatan berjalan secara optimal, memberikan motivasi 

tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut, agar tepat pada 

tujuan yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan dari warga sekolah. 

Untuk mengembangkan budaya religius pada peserta didik diperlukan adanya 

suri tauladan dalam hal kebaikan baik itu dari kepala sekolah, guru, karyawan 

maupun peserta didik saling memberikan teladan di sekolah. 

 Sebagai pemimpin kepala sekolah harus memberikan contoh dan 

teladan kepada bawahannya, karena sebaik apapun program yang dibuat 

kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius pada peserta didik 

tidak akan berjalan dengan baik apa bila tidak ada contoh dan teladan dari 

kepala sekolah. Strategi kemitraan, dengan adanya kerja sama dengan orang 

tua dan lingkungan sekitar tentang pengalaman agama perlu ditingkatkan lagi 

agar pengembangan budaya religius pada peeserta didik berjalan maksimal. 

2. Faktor Pendukung  dan Penghambat dalam mengembangkan budaya religius 

pada peserta didik di SMPN 53 Makassar.  

Faktor pendukung akan menunjang pengembangan budaya religius 

pada peserta didik. Dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan guru 

dalam pengembangan budaya religius pada peserta didik akan mudah 

terlaksana dengan baik karena dukungan kepala sekolah dan guru sangat 

dibutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk memenuhi dan memberikan dukungan dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dan guru tidak hanya mengajar di kelas saja 

akan tetapi guru juga berusaha dalam mengembangakn budaya religius 

kepada peserta didik.  
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 Faktor penghambat pengembangan budaya religius pada peserta 

didik yang pertama yaitu kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dalam 

pelaksanaan budaya religius seperti masjid masih dalam proses perbaikan 

sehingga ketika kita akan melaksanakan budaya religius harus bergantian dan 

buku-buku agama yang ada di perpustakaan sekolah masih kurang lengkap. 

Faktor kedua yaitu Pengaruh negatif dari lingkungan, hal ini dapat kita lihat 

kurangnya 

 partisipasi dari orang tua peserta didik sendiri akan mempengaruhi 

kebudayaan-kebudayaan luar mereka peroleh atau yang mereka lihat dari 

teknologi (handphone), apalagi sekarang semuanya serba internet jika peserta 

didik di bebaskan dalam menggunakan hp itu akan mengakibatkan anak 

menjadi kurang beribadah, suka melawan dan tidak mempunyai sopan 

santun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius pada 

peserta didik di SMPN 53 Makassar sudah berjalan dengan baik karena 

dengan adanya beberapa strategi yang digunakan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius peserta didik seperti: strategi 

pembiasaan, strategi keteladanan dan strategi kemitraan. Strategi 

pembiasaan ini dilakukan dalam kegiatan seperti membiasakan peserta 

didik: salat zuhur, tadarrus Al-Qur‟an dan membiasakan budaya 5S 

(senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Strategi keteladanan itu 

dilakukan kepala sekolah seperti memberikan contoh yang baik kepada 

kepada guru dan peserta didik. Strategi kemitraan ini dilakukan untuk 

kerja sama dengan pihak luar untuk mengembangkan budaya religius 

peserta didik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan budaya 

religius peserta didik di SMPN 53 Makassar. Faktor pendukung dalam 

mengembangan budaya religius peserta didik yaitu adanya dukungan dari 

kepala sekolah dan dukungan dari guru karena kepala sekolah dan guru 

berperan penting dalam pengembangan budaya religius peserta didik. 

Faktor penghambat dalam mengembangkan budaya religius peserta didik 

yaitu: kurangnya fasilitas dan faktor lingkungan. 

 



76 
 

 

B. Saran  Penelitian 

Sehubungan dengan hasil yang telah diperoleh peneliti ini, serta 

implikasinya dalam upaya memberikan motivasi dan perhatian serius terhadap 

pendidikan moral atau budaya religius, maka dapat diajukan beberapa saran  

sebagai berikut: 

1. Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius pada 

peserta didik di SMPN 53 Makassar, diharapkan kedepannya kepala 

sekolah melakukan pemantauan dan memberikan motivasi secara rutin 

agar dapat mengembangkan kesadaran seluruh warga sekolah tentang 

akan pentingnya budaya religius dalam kehidupan. 

2.  Dalam mengatasi kendala terbatasnya fasilitas dalam mengembangkan 

budaya pada religius peserta didik, sebaiknya pihak sekolah kedepannya 

melakukanpengadaan fasilitas, hal ini bertujuan agar tercapainya 

pendidikan yang diinginkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan di masa yang akan datang dapat 

menjadi acuan meneliti strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya religius peserta didik serta variabel-variabel berbeda dan subjek 

yang lebih banyak karena masih banyak hal yang dapat digali lebih 

mendalam.  
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Wawancara Dengan Kepala sekolah dan Guru-guru 
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Kegiatan Sholat Zuhur 

 

Kegiatan Tadarrus Al-Quran 
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Kegiatan Berdoa Sebelum Belajar 
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