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KATA PENGANTAR

بِْسمِ اللَهِ الَرْحَمِن الَرِحيم

اَلَْحْمدُلللهِ َرّب الْعَالَِميَْن، وَالَصلَةُ وَالَسلَُم عَلَى أَْشَرِف اْلَنْبِيَاءِِ وَالُْمْرَسلِيَْن َسيّدِنَا ُمَحَمدٍ

وَعَلَى اَلِهِ وَاَْصَحبِهِ

أَْجَمعِيْنَِ

Puji  syukur  kehadirat  Allah swt.,  Tuhan yang maha Segala-

galanya,  karena  atas  izin  dan  kuasa-Nya,  karaya  yang  berjudul

“Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan

Beragama  Peserta  Didik  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  dapat

diselesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya pula karya tulis ini

dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai

umat  Rasulullah  saw,  patut  menghaturkan  sholawat  dan  salam

kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang

Allah  telah  limpahkan  kepadanya  akan  sampai  kepada  seluruh

umatnya.

Dalam penulisan ini,  tidak sedikit  tantangan dan hambatan

yang  dialami,  tetapi  berkat  pertolongan  Allah  swt,  dan  motivasi

serta  dukungan  dari  berbagai  pihak  akhirnya  skripsi  ini  dapat

diselesaikan  meskipun  secara  jujur  bahwa  karya  tulis  ini  masih

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan

kritikan  yang  sifatnya  membangun  dari  semua  pihak  demi

kesempurnaan  skripsi  ini  dan  tidak  lupa  pula  menyampaikan
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ABSTRAK

Nama : Rahmadayanti Mokodenseho

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Nim : 15.2.4.013

Judul Skripsi : Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Beragama Peserta didik di MTs Alkhairaat 
Bintauna kab Bolaang Mongondow Utara

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memahami strategi  Kepala Madrasah
yang diterapkan di  MTs Alkairaat Bintauna, (2) memahami kendala-kendala dalam
penerapan strategi di MTs Alkhairaat Bintauna, (3) memahami upaya yang dilakukan
dalam menanggulangi  kendala-kendala  penerapan strategi  Kepala  madrasah dalam
meningkatkan kualitas kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna

Untuk  mencapai  tujuan  diatas,  digunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif
dengan  mengambil  lokasi  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna.  Instrument  kunci  adalah
peneliti sendiri dan teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data
yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  strategi  kepala  madrasah  yang
diterapkan di MTs Alkhairaat Bintauna dengan a. keteladanan dalam berpakaian dan
menerapkan 5 S (senyum, salim, sapa,  sopan, dan santun).  b,  pembiasaan melalui
sholat  Dzuhur berjama’ah,  berdo’a ketika apel pagi,  kebersihan. c. nasihat melalui
pembelajaran dikelas, d. latihan melalui kultum, hafalan juz amma, Hadits dan Syair-
syair Islami. d. hukuman, (2) kendala-kendala dalam Penerapan   strategi  dengan a.
factor guru yaitu kurangnya menerapkan 5 S, b. faktor dari siswa yaitu kurangnya
kesadaran c.  faktor lingkungan pergaulan dan d.  faktor orang tua yang kurangnya
dukungan dan perhatian. (3) upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-
kendala penerapan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan
beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna dengan kerja sama dengan guru
dan kerjasama dengan orang tua.

Kata kunci: Strategi, Kepala Madrasah, Kehidupan Beragama
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada  dasarnya  konsep  manusia  seutuhnya  adalah  makhluk  Allah  yang

mempunyai  jasad,  akal  dan  kalbu  serta  aspek  kehidupannya  sebagai  makhluk

individu,  sosial,  susila  dan  agama.  Kesemuanya  itu  berada  dalam  satu  kesatuan

integralistik  yang  bulat.  Sedangkan  hakikat  Pendidikan  Nasional  sesungguhnya

bertujuan  mewujudkan  manusia  Indonesia  yang beriman,  bertakwa kepada  Tuhan

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengangkat harkat martabat warga negaranya

dalam konteks  nasional.  Dengan demikian,  pendidikan nasional  merupakan sarana

yang amat strategis bagi pelestarian bangsa dan kebudayaan nasionalnya. Pendidikan

merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  kehidupan  manusia  yang  sekaligus

membedakan  antara  manusia  dengan  hewan,  sehingga  proses  belajar  mengajar

merupakan  usaha  manusia  dalam  masyarakat  yang  berbudaya,  dan  dengan  akal

manusia  akan  mengetahui  segala  hakikat  permasalahan  dan  sekaligus  dapat

membedakan antara yang baik dan buruk.1

Tujuan pendidikan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pendidikan baik di

madrasah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan

oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan latihan,  yang berlangsung di madrasah dan di luar madrasah sepanjang hayat.

1
 Mohamad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.
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Pendidikan  bertujuan  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di  masa yang akan datang.

Pendidikan  merupakan  pengalaman  belajar  terprogram  dalam  bentuk  pendidikan

formal,   non formal,  dan informal  di madrasah  maupun di  luar  madrasah dengan

tujuan  untuk   mengoptimalisasi  perkembangan  kemampuan  individu.  Hal  ini

dipertegas dalam Q.S. Al-Mujadalah/58 :11.

ِأُِوتُِِِوِا وَِِِالَِِذِِِِينَِِ  مِِِنِِْكُِِمِِْ  نُِِِوِا  ِآمَِِ ِالَِِذِِِِينَِِ  ِاِللَِِهُِِ  فَِِعِِِ  يَِِرِِْ  .ِ.ِ.ِ

.ِ.ِ.ِ ِِِيرٌِِ ِب ِا تَِِعِِْمَِِلُِِِونَِِ خَِِ ِاتٍِِ وَِِِاِللَِِهُِِ بِِِمَِِ جَِِ  ِۚۚالِِْعِِِلِِْمَِِ دَِِرَِِ
Terjemahnya:

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan.2

Ini  berarti  kebutuhan  akan pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang tidak  bisa

dipungkiri, bahkan bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Berkenaan

dengan ini, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 3003 tentang

sistem pendidikan Nasional Pasal 3:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.3

2
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Wali, 2016) h. 543
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 3
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Tujuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pendidikan nasional lebih banyak

didominasi oleh pengembangan peserta didik dari aspek afektif dan cenderung pada

pembentukan sikap. Dalam hal ini yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk

berkepribadian dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai luhur yang dianut suatu

bangsa.

Madrasah adalah sekolah yang berciri khas Islam. Adapun kekhasan yang ada

yang  dikembangkan  oleh  madrasah,  yaitu:  1)  dikelolah  oleh  orang  Islam,  baik

yayasan atau maupun organisasi  sosial  keagamaan;  2) semua pendidik  (guru)  dan

tenaga  kependidikannya  (laboran,  pustakawan,  staf)  beragama  Islam;  3)  semua

peserta didik/muridnya beragama Islam; 4) muatan kurikulumnya memadukan ilmu

pengetahuan agama dan umum, namun sangat menekankan pada penanaman nilai-

nilai  keIslaman yang meliputi,  Al-Quran dan Hadis, akidah dan akhlak,  fikih, dan

sejarah  kebudayaan/peradaban  Islam,  serta  bahasa  arab;  5)  di  bawah  pembinaan

Kementrian  Agama.  Madrasah  ini  meliputi  madrasah  ibtidaiyah  (sekolah  dasar),

madrasah  tsanawiyah  (sekolah  menegah  pertama),  dan  madrasah  aliyah  (sekolah

menagah  atas);  dan  6)  menumbuhkembangkan  budaya Islami.  Dalam masyarakat,

madrasah juga dimaknai sebagai sekolah agama atau sekolah Arab, karena memang

di madrasah diajarkan ilmu-ilmu agama dan diajarkan pula bahasa Arab.4

4
 Mahfud Junaedi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana, 2017), h. 
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Lembaga  Pendidikan  mempunyai  peranan  yang  cukup  penting  dalam

membentuk  kepribadian  dan  tingkah  laku  moral  anak.  Lembaga  Pendidikan  juga

mempunyai peranan yang cukup penting untuk memberikan pemahaman dan benteng

pertahnan kepada anak agar terhindar dari jeratan negatif media massa. Oleh karena

itu,  sebagai  antisipasi  terhadap  dampak  negatif media  massa  tersebut,  Lembaga

Pendidikan  selain  memberikan  bekal  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni

(IPTEKS) serta ketrampilan berfikir kreatif, juga harus mampu membentuk manusia

Indonesia  yang  berkepribadian,  bermoral,  beriman  dan  bertakwa  terhadap  Tuhan

Yang Maha Esa.

Selain ini Pendidikan agama islam di sekolah sering dianggap kurang berhasil

dalam membentuk sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun

moral dan etika bangsa. Problem yang dirasakan saat ini adalah adanya kesenjangan

antara Pendidikan agama islam pada sekolah yang berlebel islam dan sekolah umum.

Sedangkan Pendidikan agama islam pada umumnya, kurang dapat teraplikasi

dalam kehidupan keseharian dilingkungan madrasah. Oleh karena itu salah satu cara

yang  di  gunakan  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  Pendidikan  agama  islam  yaitu

dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan agama islam

dilingkungan madrasah.

Kepala  madrasah sebagai penentu arah Pendidikan dan pengambil kebijakan

mempunyai  peran penting agar nilai-nilai  karakter  islam tertanam pada diri  warga

sekolah.  Pendidikan  yang  pada  hakikatnya  melahirkan  suatu  konsep  pemindahan
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pengalaman  kepada  anak  didik,  kegiatan  pemindahan  pengalaman  serta

pengembangannya  itu  kemudian  menempati  tempat  khusus  dalam  proses  belajar

mengajar. Sedangkan untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional, tidak akan sampai

kea  rah  itu  tanpa  adanya  dukungan  dari  kepemimpinan  kepala  madrasah  dalam

pengembangan Lembaga Pendidikan islam yang berkualitas dan efektif.

Kualitas  pemimpin  menentukan  untuk  tercapainya  keberhasilan  suatu

lembanga Pendidikan  Islam. Dalam hal ini adalah  MTs Alkhairaat Bintauna. Sebab

kepemimpinan  yang  suskes  itu  mampu  mengelola  Lembaga  yang  dipimpinnya,

mampu mengantisipasi  perubahan, mampu mengoreksi kekurangan dan kelemahan

serta sanggup membawa Lembaga pada tujuan yang telah ditetapkan sehubunhgan

dengan hal ini pemimpin merupakan kunci sukses bagi organisasi.

Kepemimpinan  dan  pemimpin  dibutuhkan  untuk  mengefesiensikan  setiap

langkah  atau  kegiatan.  Dan  hanya  pemimpin-pemimpin  yang  bersedia  mengakui

bakat-bakat,  kapasitas,  inisiatif,  dan  kemauan  baik  dari  para  pengikutnya  (rakyat,

anak  buah,  individu,  dan  kelompok-kelompok  individu  yang  dipimpin)  untuk

berinisiatif  dan bekerja  sama secara kooperatif,  hanya pemimpin yang sedemikian

inilah yang mampu menjamin kesejahteraan lahir batin masyarakat luas. Sekaligus,

pemimpin macam tadi itu sanggup mempertinggi produktifitas dan efektifitas usaha

bersama. Oleh karena itu, pemimpin merupakan faktor kritis yang dapat menentukan

maju mundurnya suatu Lembaga.
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Kepemimpinan  kepala  madrasah  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan

pendidikan  dan pelaksanaan pengajaran khususnya terhadap pembinaan guru dalam

melaksanakan  tujuannya.  Kepemimpinan  kepada  madrasah  yang  berkualitas  akan

mempengaruhi proses belajar mengajar disekolah termasuk MTs Alkhairaat Bintauna.

Dengan  situasi  tersebut  memunculakan  model  atau  pola  kepemimpinan  kepada

madrasah dalam segala aktifitasnya mempunyai peranan yang sangat penting sebagai

langkah menentukan efektif tidaknya kepemimpinan di Madrasah.

Madrasah  sebagai  salah  satu  bagian  sistem  pendidikan  nasional  tentu

memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius. Oleh karena itu, kepemimpinan

madrasah kedepan dengan perubahan masyarakat  yang semakin cepat  dan terbuka

menuntut  kemampuan yang lebih  kreatif,  inovatif,  dan dinamis.  Kepala madrasah

yang sekedar bergaya menungggu dan terlalu berpegang pada aturan-aturan birokratis

dan  berpikir  secara  structural  dan  tidak  berani  melakukan  inovasi  untuk

menyesuaikan  tuntutan  masyarakatnya,  akan  ditinggal  oleh  peminatnya.  Pada

masyarakat  yang  semakin  berkembang,  demikian  cepat  dan  didalamnya  terjadi

kompetisi  secara  terbuka  selalu  dituntut  kualitas  pelayanan  yang  berbeda  dengan

masyarakat sebelumnya.

Kepala madrasah sebagai pemimpin  pendidikan tidak saja dituntut mengasai

teori kepemimpinan, tetapi ia harus dapat mengaplikasikan dalam dunia pendidikan.

Jadi  seorang  pemimpin  pendidikan  disamping  memiliki  bekal  kepemimpinan  dari
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teori dan pengakuan resmi yang bersifat ekstern tapi juga pembawaan potensial yang

dibawa sejak lahir.

Kepala  Madrasah  sebagai  pemimpin  lembaga  pendidikan  dengan  berbagai

fungsi dan perannya. Tentunya orang yang penting bertanggung jawab atas segala

aktifitasnya serta maju atau mundur, baik atau jelek, kualitas atau tidaknya sebuah

pendidikan yang dipimpinnya.  Maka tidak  mengherankan bila  dia  disebut  sebagai

orang pertama dan utama atas eksistensinya serta mutu Pendidikan yang dipimpinya.

Apabila sampai kini kita masih kesulitan untuk menghilangkan kesan, anggapan  dan

image  masyarakat,  bahwa sekolah  yang  berlebih islam disebut  pendidikan  kedua

“second class” dan bukannya lembaga  “first  class” atau  lembaga unggulan yang

benar-benar  dibutuhkan  masyarakat.5 Apalagi  dalam  menghadapi  kompetisi  yang

begitu  ketat,  baik  antara  Lembaga  Pendidikan  maupun  outputnya,  maka  langkah-

langkah dan invoasi pendidikan merupakan dengan masalah tersebut, maka penyusun

tertarik  meneliti  tentang  “Strategi  kepala  Madrasah  dalam  meningkatkan  kualitas

kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna”

Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna,  ada

beberapa peserta didik yang sering tidak masuk saat pelajaran dimulai, banyak yang

sering  membolos,  merokok  di area  madrasah,  menghirup  lem ehabond sampai

memabukkan, menkonsumsi obat-obat terlarang, sering berkata kasar dengan teman

maupun orang yang lebih tua, banyak yang sering lari dan tidak sholat jika disuruh

5 Kartono Kartini, Pemimpin Dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali 1990). h 6



8

sholat Dzuhur berjamaah di Masjid dan peserta didik perempuan yang kebanyakan

memakai  jilbab  hanya  ketika  berada  di lingkungan  madrasah.  Fakta  tersebut

menunjukan bahwa pencapaian sasaran pendidikan Islam pada peserta didik di MTs

Alkhairaat Bintauna masih kurang efektif. Hal ini juga merupakan ancaman terhadap

generasi yang akan datang. Dengan bergesernya nilai moral tersebut, maka strategi

kepala Madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama peserta didik di

madrasah  perlu  diadakan,  guru  sebagai  pendidik  di  lembaga  formal  dalam

menyampaikan ilmu agama, perlu menjelaskan tentang manfaat dari ilmu itu sendiri.

Dalam hal  ini  pendidikan  agama Islam memiliki  peran  penting  dalam pembinaan

moral  peserta  didik  agar  terwujud  meningkatnya  kualitas  kehidupan  beragama  di

MTs Akhairaat Bintauna.

Dari latar belakang masalah tersebut,  maka penulis tertarik untuk mengkaji dan

meneliti  lebih  lanjut  tentang   “Strategi  Kapala  Madrasah  Dalam  Meningkatkan

Kualitas  Kehidupan  Beragama  Peserta  Didik  Di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  Kab

Bolaang Mongondow Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai

berikut :
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1. Bagaimana  strategi  kepala  madrasah   dalam  meningkatkan  kualitas

kehidupan  beragama  peserta  didik  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  Kab.

Bolaang Mongondow Utara?

2. Apa saja kendala kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan

beragama  peserta  didik  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  Kab.  Bolaang

Mongondow Utara?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi  kendala-kendala

penerapan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan

beragama  peserta  didik  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  Kab.  Bolaang

Mongondow Utara ?

C. Pengertian Judul

Judul  yang  penulis  akan  teliti  ialah  Strategi  Kepala  Madrasah  dalam

meningkatkan kualitas kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna

Kab. Bolaang mongondow utara.

Untuk  menghindari  kekeliruan  dan  pemahaman  tentang  judul  yang  penulis

akan teliti, maka berikut akan diuraikan kata demi kata dari judul tersebut yaitu:

1. Strategi  adalah   pendekatan  secara  keseluruhan    yang  berkaitan  dengan

pelaksanaan  gagasan,  perencanaan dan evakuasi  dalam sebuah aktivitas  dalam

kurun waktu tertentu.6

6

 Fremont E. Kast, Organisasi Manajemen, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), h 685
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2. Kepala Madrasah berasal dari dua kata yaitu kepala dan madrasah. Kata kepala

dapat  diartikan  “ketua”  atau  pemimpin  dalam  suatu  organisasi  atau  suatu

lembaga.  Sedangkan madrasah dari  segi  bahasa adalah  sekolah,  dan madrasah

dari segi istilah yaitu suatu lembaga pendidikan dimana menjadi tempat menerima

dan memberi  pelajaran.  Secara sederhana kepala madrasah dapat  didefinisikan

sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu

madrasah dimana diselenggarakan proses belajar  mengajar  atau tempat dimana

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima

pelajaran.7

3. Meningkatkan  yaitu  menaikkan  (Derajat,  taraf  dan  sebagai

berikut);mempertinggi;memperhebat.8 

4. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.

Istilah  ini  banyak  digunakan  dalam  bisnis,  rekayasa,  dan  manufaktur  dalam

kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa

yang dihasilkan.9

5. Kehidupan  beragama  berasal  dari  dua  kata  “hidup”  dan  “agama”  kedua  kata

tersebut sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan dimana hidup memiliki arti

7

 Wahyu sumiyo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 
h 81

8 W.J.S.Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, h.1078

9

 Kuskridho Ambardi, Kualitas Jurnalisme Publik Di Media Online: Kasus Indonesia, 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h 18
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masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan agama

ialah keyakinan atau dogma. Agama menjadi pedoman hidup dan menjadi tolak

ukur  tingkah  laku  penganutnya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Jadi,  dapat

disimpulakan  makna  dari  kehidupan  beragama  ialah  suatu  proses  keadaan

manusia yang diatur dan mengarah kepada keyakinan akan kebenarannya, baik

atau  tidaknya  tindakan  seseorang  tergantung  pada  seberapa  taat  dan  seberapa

dalam  penghayatan  terhadap  agama  yang  diyakini.  Agama  berperan  sangat

penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarah kepada kebaikan.10

6. Peserta Didik atau Siswa berarti pelajar pada tingkat sekolah dasar dan menengah

yang  diserahkan  oleh  orang  tuanya  untuk  mengikuti  pembelajaran  yang

diselengarahkan disekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu

pengetahuan,  berketerampilan,  berpengalaman,  berkpribadian,  berakhlak  mulia,

dan mandiri.11

7. MTs  Alkhairaat  Bintauna  adalah  madrasah  yang  menjadi  tempat  penelitian

penulis,  yang  beralamat  Jln  Trans  Sulawesi  Utara Kab  Bolaang  Mongondow

Utara, Kode Pos 95763. 

Berdasarkan pengertian kata  demi kata  pada judul  skripsi  yang penulis  akan

teliti  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  “Strategi  Kepala  Madrasah  dalam

Meningkatkan  Kualitas  Kehidupan  Beragama  Peserta  Didik  di  MTs  Alkhairaat

10
 Daud Rasyid, Islam Dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 47
11
 Pupuh Fatorrohman, M. Sobri Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, Melalui Konsep Umum 

dan Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 43
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Bintauna” adalah suatu model atau cara dalam mendidik dan memberi bimbingan dan

pengalaman  serta  pengawasan  terhadap  semua  aktivitas terutama  dalam  bidang

keagamaan yakni proses pembelajaran yang berhubungan dengan pembinaan agama

Islam, bagi peserta didik oleh kepala Madrasah dan  seluruh tenaga pendidik, untuk

diberikan  bimbingan,  pemeliharaan,  perawatan,  pendidikan,  dan  kesehatan,  sesuai

dengan visi dan misi Madrasah.

D. Tujuan Penilitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penilitian  dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk  mendeskripsikan Strategi  kepala  madrasah  dalam  meningkatkan

kualitas kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkairaat Bintauna.

b. Mengetahui   Apa  Saja  Kendala  kepala  madrasah  dalam meningkatkan

kualitas kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna?

c. Untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  dalam

Menanggulangi  kendala-kendala  penerapan  strategi  kepala  madrasah

dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama peserta didik di MTs

Alkhairaat Bintauna

2. Kegunaan Penelitian

Adapun  kegunaan  penelitian  dalam  penulisan  Skripsi  ini

adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan lmiah
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Penelitian  ini  dapat  memberi  kontribusi  pemikiran

mengenai  Strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan

kehidupan  beragama  peserta  didik ini  dapat  dijadikan

bahan referensi pembanding bagi peneliti yang melakukan

penelitian yang sejenis.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang

edukatif  konstruktif  untuk  menjadikan  pertimbangan

umpan balik  (Feedback)  bagi pihak  MTs Alkhairaat  Bintauna

Kab Bolaang Mongondow Utara.



  BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Strategi Kepala Madrasah 

1. Pengertian Strategi 

Kepala sekolah atau kepala madrasah sebagai manajer pendidikan yang berada

di madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan atau membawa

sekolah yang dipimpinnya memperoleh mutu pendidikan yang baik. Keadaan tersebut

tentunya dapat diwujudkan dengan baik, apabila kepala sekolah mampu menciptakan

strategi yang relevan, untuk mengetahui pengertian strategi kepala madrasah, maka

terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian strategi itu sendiri.

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukan untuk mencapai

tujuan  (goal)  dalam  menyesuaikan  sumber  daya  organisasi  dengan  peluang  dan

tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.12 Sedangkan menurut Siagian

P. Sondang strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat

oleh  manajemen  puncak dan diimplementasikan  oleh  seluruh jajaran  dalam suatu

organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut.13 Dengan  demikian

dapat  disimpulkan bahwa strategi  kepala madrasah adalah serangakaian keputusan

atau  rencana  sebagai  sasaran,  kebijakan  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh

12
 Mudrajad kuncoro, strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif, (Jakarta: Erlanga, 2006) 

h. 12

13 Siagian P. Sondang, manajemen strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 20
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seorang  kepala  madrasah  dalam  pembelajaran  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,

seingga dapat mewujudkan tujuan yang tela ditetapkan.

a. Dimensi-dimensi strategi

Manajemen strategi memiliki beberapa dimensi atau bersifat multidimensional,

dimensi-dimensi yang dimaksud adalah:

1) Dimensi keterlibatan manajemen puncak

Salah  satu  sifat  keputusan  strategi  adalah  bahwa  keputusan  tersebut

menyangkut  seluruh  segi  organisasi.  Karena  hanya  pada  tingkat  manajemen

puncaklah  akan  tampak  bentuk  implikasi  dan  remifikasi  sebagai  tantangan  dan

tuntutan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mungkin tidak terlihat oleh

para manajemen tingkat yang lebih rendah. Selain itu hanya manajemen puncaklah

yang memilki wewenang untuk mengalokasikan sarana, prasarana dan sumber daya

lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah diambil.

2) Dimensi alokasi dana, sarana dan prasarana

Disini  manajemen  puncak  berperan  selaku  integrator  dari  berbagai  satuan

kerja yang merasa berhak atas pengelolaan dana, sarana, prasarana maupun tenaga

kerja dari satuan-satuan kerja lainnya dalam organisasi. Hal ini tergantung pada sifat

penguasan,  sarana  dan  batasan  waktu,  mungkin  saja  satu  satuan  kerja  diperlukan

sebagai “yang terpenting” pada momen tertentu, tetapi pada momen lain satuan kerja

lainlah yang bersifat strategi.
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3) Dimensi waktu keputusan strategi 

Salah satu keputusan strategi  adalah jangkauan waktunya yang relatif  jauh

kedepan, apakah lima tahun ataukah sepuluh tahun kedepan, bahkan bisa lebih. Perlu

untuk diperhatikan sekali manajemen puncak membuat keputusan strategi atas dasar

keputusan itulah citra organisasi diciptakan dan dipelihara.

4) Dimensi orientasi masa depan

Disini sebuah organisasi memerlukan seoran manajer handal yang memiliki

sikap antisipatif  dan proaktif, karena dengan sikap tersebut manajer akan lebih siap

menghadapi  tanggapan  perubahan  yang  akan  terjadi  dan  tidak  akan   dihadapkan

dengan situasi “dadakan”.

5) Dimensi lingkungan eksternal 

Suatu  organisasi  biasanya  mempengaruhi  lingkungannya  dan  pasti

dipengaruhi  oleh kondisi   eksternal  yang faktor-faktornya umumnya berada diluar

kendali  organisasi  yang  bersangkutan.  Untuk  itu  agar  organisasi  berasil  meraih

keberasilan  yang  telah  ditargetkan  di  masa  depan,  faktor-faktor  itu  perlu

diperhitungkan dengan matang.14

14
 Siagian P. Sondang, Manajemen Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 18-20
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b. Manfaat-manfaat strategi

Dengan menggunakan manajemen strategi, para manajer disemua tingkat dalam

satu  organisasi  berinteraksi  dalam  perencanaan  dan  implementasi.  Dengan

menggunakan manajemen strategi sebagai instrumen untuk mengantisipasi peruban

lingkungan  sekaligus  sebagai  kerangka  kerja  untuk menyelesaikan  setiap  masalah

melalui  pengambilan  keputusan,  maka penerapan manajemen strategi  dalam suatu

organisasi menurut bukunya David Freed akan membawa manfaat-manfaat sebagai

berikut:

1) Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang

2) Memberikan pandangan obyektif atas masalah manajemen

3) Mempresentasikan kerangka kerja untuk aktifitas kontrol dan koordinasi yang

lebih baik

4) Meminimalkan efek dari kondisi perubahan yang jelek

5) Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan baik tujuan

yang telah ditetapakan

6) Memungkinkan  alokasi  waktu  dan  sumber  daya  yang  lebih  efektif  untuk

peluang yang telah teridentifikasi

7) Memungkinkan  alokasi  sumber  daya  dan  waktu  yang  lebih  sedikit  untuk

mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terancam.

8) Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal staf

9) Membantu mengintegerasikan perilaku individu kedalam usaha bersama
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10) Memberi dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu 

11) Mendorong pemikiran kemasa depan

12) Menyediakan  pendekatan  kooperatif,  terintegrasi  dan  antusias  untuk

menghadapi masalah dan peluang.15

Dari penjelasan di atas dapat diambil  kesimpulan bahwa manajemen strategi

semakin penting arti  dan manfaatnya apabila  diingat  bahwa lingkungan organisasi

mengalami perubahan yang semakin cepat dan kompleks, dimana dibutuhkan suatu

pemikiran dan strategi  dari  para pemimpin untuk mengelolah perubahan yang ada

dalam  suatu  strategi  yang  tepat  dan  handal  sehingga  keberhasilan  suatu  strategi

ditentukan oleh manajer atau pemimpinnya.

2. Kepala Madrasah

Kepala  madrasah  adalah  “seorang  yang  diangkat  khusus  untuk  menduduki

jabatan tertentu yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab terhadap kelancaran

pelaksanaan  pendidikan  dan  pengajaran  di  madrasah”.16 Sedangkan  menurut

Wahjosumidjo kepala sekolah/madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga

fungsional  guru  yang  diberi  tugas  untuk  memimpin  suatu  madrasah  dimana

diselenggarakan  proses  belajar  mengajar.17 Jadi  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

15
 David freed R, Manajemen Strategi, (Jakarta:  Salemba Empat, 2006) h. 20

16 M. Ngalim Purmanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006) h. 201

17 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.
81
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kepala  madrasah  merupakan  seorang  guru  yang  diberikan  tugas  lebih,  untuk

memimpin suatu organisasi pendidikan dimana di dalamnya diselenggarakan proses

belajar mengajar

3. Peran dan Tugas Kepala Madrasah

Peran  seorang  pemimpin,  akan  menentukan  kemana  dan  akan  menjadi  apa

organisasi  yang  dipimpinnya.  Sehingga  dengan  demikian  seorang pemimpin  akan

menbuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang

dan  tumbuh  menjadi  lebih  besar.  Begitu  juga  dengan  kepala  madrasah  sebagai

pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat penting dalam

pemberdayaan  tenaga  kependidikan.  Dalam  pelaksanaannya  pekerjaan  kepala

madrasah  merupakan  pekerjaan  yang  berat  yang  menuntut  kemampuan  ekstra.

Sebagai  pemimpin  formal  suatu  lembaga  pendidikan,  kepala  madrasah  setidaknya

harus manpu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader,

innovator, dan motivator.

a. Kepala Madrasah sebagai Educator (pendidik)

Dalam peran  sebagai  pendidik,  kepala  sekolah  harus  berusaha menanamkan,

memajukan,  dan  meningkatkan  sedikitnya  empat  macam  nilai  yaitu  pembinaan

mental,  moral,  fisik,  dan  artistik  bagi  para  guru  dan  staf  dilingkungan

kepemimpinannya.18

18 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 
h.98
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1) Pembinaan mental yaitu pembinaan tenaga kependidikan tentang hal-hal

yang  berkaitan  dengan  sikap  batin  dan  watak.  Dalam  hal  ini  kepala

madrasah  harus  mampu  menciptakan  iklim  kondusif  agar  tenaga

pendidikan melaksanakan tugas secara profesoinal.

2) Pembinaan moral yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan, sikap,

dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan.

3) Pembinaan fisik yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan kondisi jasmani, kesehatan dan penampilan mereka

secara lahiria.

4) Pembinaan artistik yaitu pembinaan tenaga kependidikan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni keindahan.

b. Kepala Madrasah Sebagai Manajer

Kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan

tugas  dan  tanggung  jawabnya  yang  berkaitan  dengan  kepemimpinan  pendidikan

dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajar. Kepala

sekolah  sebagai  manajer  mempunyai  peran  yang  menentukan  dalam  pengelolaan

pendidikan sekolah, berhasil atau tidak tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana

kepala  sekolah  menjalankan  fungsi-fungsi  manajamen,  fungsi-fungsi  manajemen

tersebut  adalah  plenning (perencanaan),  organizing (pengorganisasian),  actuating

(penggerakan),  Controling (pengontrolan).19 Dalam  rangka  melakukan  peran  dan

19
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fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif,  memberi

kesempatan  kepada  tenaga  kendidikan  untuk  meningkatkan  profesinya,  dan

mendorong  keterlibatan  seluruh  tenaga  kependidikan  dalam  berbagai  kegiatan

menunjang kegiatan Madrasah.

c. Kepala Madrasah Sebagai Administrator

Kepala Madrasah sebagai administrator memeiliki hubungan yang sangat erat

dengan  berbagai  aktifitas  pengelolaan  administrasi  yang  bersifat  pencatatan,

penyusuanan,  pendokumenen  seluruh  program  Madrasah.  Secara  spesifik  kepala

Madrasah  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  kurikulum,  mengelola

administrasi peserta didik, mengelola administrasi sarana dan prasarana, administrasi

personalia, mengelola administrasi keuangan dan mengelola administrasi kearsipan.

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif  dan efisien agar dapat menunjang

produktifitas  Madrasah.  Sebagai  administrator  pendidikan,  kepala  Madrasah harus

menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasisecara kooperatif

dan aktifitas-aktifitas yang melibatkan keseluruhan personel dan orang-orang sumber

dari masyarakat.

Kepala Madrasah sebagai administrator harus memiliki berbagai keterampilan

sebagai bekal untuk dapat melaksanakan manajemen pendidikan secara lebih baik,

 Abdullah Munir, Menjadi Kepala sekolah efektif, (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008) h. 16
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diantaranya  keterampilan  teknis  (technical  skill),  keterampilan  hubungan  manusia

(human relation skill) dan keterampilan konseptual (conceptual skill).  20

1) Technical Skill

a. Menguasai  pengetahuan  tentang  metode,  proses,  prosedur,  dan  teknik

melaksanakan kegiatan khusus.

b. Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan

yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus.

2) Human Skill

a. Kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerjasama.

b. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain berbuat

sesuatu.

c. Kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif.

d. Kemampuan  untuk  menciptakan  kerjasama  yang  efektif,  kooperatif,

praktis dan diplomatis.

3) Conceptual skill

a. Kemampuan analisis

b. Kemampuan berfikir rasional

c. Cakap dalam berbagai konsepsi

d. Mampu menganalisis berbagai kejadian

e. Mampu mengantisiapasi berbagai kejadian

20
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

h.103-104
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f. Mampu mengantisipasi perintah

g. Mampu mengenali berbagai macam kesempatan dan problem sosial.21

d. Kepala Madrasah sebagai supervisor

Supervisor pendidikan merupakan bantuan yang sengaja diberikan supervisor

kepada  guru  unruk  memperbaiki  dan  mengembangkan  situasi  belajar  mengajar

termasuk  menstimulir,  mengkoordinasi,  dan  membimbing  secara  berlanjutan

pertumbuhan guru-guru secara lebih efektif dan tercapainya tujuan pendidikan.

Supervisi  mempunyai  fungsi  penilaian  dengan  jalan  penelitian  dan  usaha

perbaikan.  Menurut  Saiful  Sagala  Adapun  fungsi  supervisor  pendidikan  adalah

mengkoodinir  semua  usaha  sekolah  memperlengkapi  kepemimpinan  sekolah

memperkuat  pengalaman  guru,  menstimulasi  situasi  belajar  mengajar,  memberi

fasilitas  dan  penilaian  terus  menerus,  menganalisis  situasi  beljar  mengajar,  dan

mengintegrasikan tujuan pendidikan.22

e. Kepala Madrasah sebagai leader

Kepemimpinan  kepala  Madrasah  srbagai  leader  dapat  dianalisis  dari

kepribadian,  pengetahuan  terhadap  tenaga  kepndidikan,  visi  dan  misi  Madrasah

21
 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 

101
22

 Saiful Sagala, Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Bandung: 
Alfabeta, 2009) h. 118
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kemampuan  mengambil  keputusan,  dan  kemampuan  berkomunikasi.  Kepribadian

kepala madrasah sebagai leader akan tercermin dari sifat-sifat: 1) jujur, 2) percaya

diri, 3) tanggung jawab, 4) berani mengambil resiko, 5) berjiwa besar, 6) emosi yang

stabil, 7) teladan.

f. Kepala Madrasah sebagai inovator

Kepala  Madrasah  sebagai  inovator  harus  mampu  mencari,  menemukan  dan

melaksanakan berbagai pembaharuan di Madrasah. Gagasan baru tersebut misalnya

adalah moving class. Moving class adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola

kelas tetap menjadi pola kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki

kelas sendiri yang dilengkapi dengan alat peraga. Moving class ini bisa dipadukan

dengan pembelajaran terpadu sehingga dalam suatu laboratorium bidang studi dapat

dijaga  oleh  beberapa  orang  guru,  yang  bertugas  dalam  memberikan  kemudahan

kepada peserta didik dalam belajar.

g. Kepala Madrasah sebagai motivator

Sebagai  motivator,  kepala  sekolah  harus  memiliki  strategi  yang  dapat

memberikan  motivasi  kepada  tenaga  pendidikan  dalam  melakukan  tugas  dan

fungsinya.  Motivasi  ini  dapat  ditumbuhkan  melalui  pengaturan  lingkungan  fisik,

pengaturan  susunan  kerja  disiplin  dorongan,  penghargaan  secara  efektif,  dan

penyediaan  sumber  belajar  melalui  pusat  sumber  belajar.  Budaya dan iklim kerja

yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukan
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kinerja secara optimal, yang disertai usaha untuk meningkatkan kopetensinya, oleh

karena itu dalam upaya penciptaan budaya dan iklim yang kondusuf kepala sekolah

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) para guru akan bekerja

lebih  giat  apabila  kegiatan yang dilakukan menarik  dan menyenangkan.  2)  tujuan

kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan pada guru sehingga mereka

tau tujuan bekerja, para guru juga perlu dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut.

3) pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga

perlu diberikan. 4) usaha untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga mendapat

kepuasan.23

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa kepala madrasah

adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, seorang kepala madrasah haruslah orang yang

profesional dan bertanggungjawab atas tugas-tugasnya.

B. Kehidupan Beragama

1. Timbulnya jiwa keagamaan pada Anak

23
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 

155
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Masa  kanak-kanak  adalah  masa  dimana  individu  mulai  dapat  berinteraksi

dengan individu lainya, pada masa inilah sebenarnya masa emas dimana seseorang

diperkenalkan dengan agama, karena dimasa ini anak  yang secara belum terlalu kritis

dalam arti  setiap apa yang diberikan orang tuanya akan diterimanya.  Dalam masa

perkembangan  keagamaannya  seorang  individu,  terdapat  faktor-faktor  yang  dapat

mempengaruhi keagamaannya, faktor itu berasal dari dalam dirinya atau berasal dari

faktor luar. 

Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan

masi  awal,  tetapi  sebenarnya  sebelum  masa  kanak-kanakpun  seorang  anak  telah

mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa

prantal dan masa bayi. Walaupun  pada saat itu penerimaan pendidikan agama itu

belum dapat  diberikan secara langsung misalnya  dalam kandungan,  seorang janin

hanya bisa menerima rangsangan atau respon dari sang ibu, ketika ibu sedang sholat

mungkin atau mengerjakan  perintah-perintah agama  lainnya, begitu juga pada saat

bayi dilahirkan dia hanya menerima rangsangan dari luar misalnya pada saat bayi di

azankan. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan masa anak-anak bukanlah masa yang

paling awal mendapatkan pendidikan keagamaan. 

Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak antara lain:

a. Rasa ketergantungan (Sense of depende).

Teori  ini  dikemukakan  oleh  Thomas  melalui  teori  four  wishes  menurutnya,

manusia dilahirkan kedunia ini memiliki 4 keinginan yaitu:

1) Keinginan untuk perlindungan (Sicurity)
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2) Keinginan akan pengalaman baru (New experience).

3) Keinginan untuk mendapat tanggapan (Response).

4) Keinginan untuk dikenal (Recognation)

Berdasarkan kenyataan dan kerja sama dari keempat keinginan itu, maka bayi

sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Malalui pengalaman-pengalaman yang

diterimanya dari lingkungan itu kemudian terbentulah rasa keagamaan pada diri anak.

b. Instink keagamaan

Menurut  Woodwort,  yang  dikutip Jalaluddin  dalam  bukunya  “Psikologi

Agama” bayi yang dilahirkan sudah memiliki  beberapa instink diantaranya instink

keagamaan.  Misalnya instink sosial  pada anak sebagai  potensi bawaannya sebagai

mahluk sosial,  baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan

untuk  berkomunikasi.  Jadi  instink  sosial  itu  tergantung  dari  kematangan  fungsi

lainnya. Demikian pula instink keagamaan.24

Dari penjelasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa timbulnya

jiwa keagamaan pada anak bermula pada saat anak masih berada dalam kandungan

sang ibu, karena dimasa itu janin sudah bisa menerima rangsangan atau respon dari

luar. Jadi masa kanak-kanak bukanlah masa yang paling awal mendapat pendidikan

keagamaan. 

2. Perkembangan Agama pada Anak

24

 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63
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Pada umumnya perkembangan agama seseorang secara konkrit ditentukan oleh

pengalaman,  pendidikan dan pergaulannya semenjak kecil  dalam hidupnya sehari-

hari.  Pengalaman dalam lingkungan rumah tangga merupakan peletak dasar dalam

pertumbuhan dan perkembangan agama pada setiap anak. Hal ini kelak akan berlanjut

dalam pendidikannya di Madrasah, sehingga pendidikannya dilingkungan keluarga

mempunyai peran penting dan sangat menentukan.

Perkembangan  agama  pada  anak  sangat  ditentukan  oleh  pendidikan  dan

pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama

(masa  anak)  0-12 tahun.  Seorang anak yang pada  masa  anak  itu  tidak  mendapat

didikan agama dan tidak pula  mempunyai  pengalaman keagamaan,  maka ia  nanti

telah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama.25 

Zakiyah Darajat menyebutkan “seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah

mendapat didikan agama, maka pada waktu dewasanya nanti ia tidak akan merasakan

pentingnya agama dalam hidupnya.26

Pendapat  di  atas  menunjukan  betapa  besar  pengaruh  pendidikan  agama

dilingkungan  rumah  tanggga  yang  menjadi  pusat  kehidupan  rohani  bagi  si  anak.

Anak-anak dalam lingkungan rumah tangga menerima agama dari orang tuanya, oleh

karena itu maka peran orang tua besar sekali dalam pertumbuahan dan perkembangan

agama pada masa anak-anak. 

25
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “Pendekatan Islam” (Makassar: LP4, 2007), h. 39
26
 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 9
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Peranan orang tua dalam menumbuhkan jiwa agama bagi anaknya, memberikan

prospek  kehidupan  anak  pada  masa  yang  anak  datang,  orang  tua  yang  mengerti

tentang urgensi pertumbuhan dan perkembangan agama dalam kehidupan anak akan

memberikan  suatu  kecenderungan  kepada  aturan-aturan  agama  yang  harus

dilaksanakan  dalam  praktik  hidupnya  sehari-hari.  Hal  seperti  inila  dapat

dimanfaatkan untuk melatih anak dalam membiasakan anak dalam menjalankan ibda

agama dengan rasa disiplin dan tanggungjawab.

Proses perkembangan jiwa agama pada masa anak-anak ditanamkan oleh kedua

orang tua melalui beberapa kesempatan pergaulan sebagai berikut:

a. Dalam permainan

b. Dalam latihan-latihan/praktek sehari-hari

c. Melalui perintah orang tua

d. Memberikan contoh teladan dan pembiasaan disiplin

e. Melalui  cerita-cerita,  baik cerita  kepahlawanan maupun cerita  agama dan

sebagainya.27

Proses  perkembangan  naluri  beragama  akan  dapat  berjalan  sesuai  dengan

pertumbuhan fisik anak. Dampak jiwa agama dalam sikap dan tingkah lakunya dalam

kehidupan  sehari-hari,  cenderung  mengadaptasikan  dirinya  dengan  lingkungan

sekitarnya.28

27
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “Pendekatan Islam”, h. 40
28
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “Pendekatan Islam”, h. 40
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Di dalam ajaran agama Islam terdapat ajakan untuk menyuruh diri sendiri dan

keluarga, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S at- Tahrim/66 : 6.

...يَا أَيّهَا الَذِيَن آَمنُوا قُوا أَنْفَُسكُْم وَأَهْلِيكُْم نَاًرا
Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka...29

Ayat di atas memberikan tuntutan agar manusia dapat memelihara diri, keluarga

serta  anak  dari  siksa  api  neraka.  Adapun  cara  memeliharanya  adalah   dengan

mendidik, mencerdaskan dan mengajarkan akhlak yang baik, juga menjaganya dari

teman-teman berakhlak buruk. Tidak dibiasakan hidup dengan kesenangan, tidak pula

diajarkan mencintai perhiasaan dunia, dan sebab-sebab kemewahan lainnya. Sebab,

dengan  berbuat  itu  maka  sama  saja  ia  telah  menyianyiakan  umurnya  di  dalam

mencari kemewahan. Dan apabila sang anak telah menjadi dewasa, ia akan menjadi

binasa untuk selama-lamanya. Karena itulah ia harus diawasi sejak dari permulaan

atau pertama.30

Memelihara  diri  dan  keluarga  adalah  membutuhkan  sikap  keteladanan  dan

perhatian yang kontinu, tidak cepat putus asa, lemah semangat dan sebagainya. Apa

yang telah dipercayai  oleh anak, tergantung kepada apa yang diterima dari  kedua

29
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, (Bandung: WALI, 2012), h. 560
30
 Al-Gazalim, Ihya Ulumuddin “ Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama, (Jakarta: Republika 

Penerbit, 2012), h. 260
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orang  tuanya  dirumah,  dan  atau  guru  disekolah  serta  apa  yang  telah  dilihat  dan

dirasakan dilingkungan masyarakat.

Anak menerima agama secara global, sebab masih belum mampu berfikir logis.

Penerimaan tersebut adalah karena mengikuti kehendak orang tuanya. Kepercayaan

agama bagi anak akan lebih mudah tertanam pada jiwa anak, apabila melalui cerita-

cerita atau dongeng-dongeng, cerita nenek moyang dahulu, serta kisah-kisah tokoh

agama.31 Seperti yang tercermin dalam  sebuh hadits:

: َحدَثَنَا عَبْدَاُن أَْخبََرنَا عَبْدُ اللَهِ أَْخبََرنَا يُونُُس عَْن الّزهْرِي٤٤٠٢ّحيح البخاري 

ُِِه قَِِاَل ْ َي اللَُه عَن َِِرةَ َرضِِِ ْ قَاَل أَْخبََرنِي أَبُو َسلََمَة بُْن عَبْدِ الَرْحَمِن أََن أَبَا هَُري

َِِدُ عَلَى الْفِطَِِْرةِ قَاَل َرُسوُل اللَهِ َصلَى اللَُه عَلَيْهِ وََسلََم َما ِمْن َموْلُودٍ إَِل يُول

فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْ يُنَّصَرانِهِ أَوْ يَُمّجَسانِهِ كََما تُنْتَُج الْبَهِيَمُة بَهِيَمًة َجْمعَاءَ …

Artinya :

Shahih  Bukhari  4402:  Telah  menceritakan  kepada  kami
‘Abdan  Telah  mengabarkan  kepada  kami  Abdulah  Telah
mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata:
Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman
bahwa  Abu  Hurairah  radliallahu  ‘anhu  berkata:  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi  wa  asllam  bersabda:  ‘seorang  bayi  tidak
dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian
(fitrah).  Kemudian  kedua  orang  tuanyalah  yang  akan
membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi...32

31
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “pendekatan Islam”, h. 43
32
 Aplikasih Hadits Soft, Aplikasi Ensiklopsdi Hadits Kitab 9 Imam versi 3 dari Lidwa Pustaka 

“kata pencarian : fitrah.
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Fitrah  di  sini  tidak  berarti  kosong  atau  bersih  seperti  teori

Tabularasa  melainkan  fitrah  adalah  pola  dasar  yang  perlu

penyempurnaan.33

Kecendrungan potensi itu tidak akan dirubah-rubah oleh Allah

swt,  artinya  memang  demikian  manusia  diciptakan.  Dengan

demikian memang sejak lahir anak sudah membawa potensi untuk

berfikir  kemudian  dikembangkan  dengan  membina  atau

memberikan pendidikan.34

Kepercayaan  agama  bagi  anak-anak  akan  bertambah  lagi,

melalui  latihan-latihan  dan  didikan  yang  diterima  dalam

lingkungannya.  Biasanya  kepercayaan  itu  berdasarkan  konsepsi-

konsepsi  yang nyata dan konkrit,  sehingga anak tersebut mudah

mengsosialisasikannya  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Anak-anak

tersebut  menerima  agama berdasarkan  gamabaran  yang  pernah

diliahat dan didengar.

Potensi  keagamaan  yang  ada  pada  diri  setiap,  akan

berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pisik

dan psikisnya. Semakin besar akan tersebut, maka akan semakin

jelas dan paham akan ajaran agama yang dilakukannya itu, dengan

33
 Achmadi, Ideologi  Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 80
34
 Ismail SM, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 219



33

demikian pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama bagi anak-

anak semakin sempurna.

Sesungguhnya  pertumbuhan  dan  perkembangan  jiwa  agama

bagi  anak  sedikit  demi  sedikit  menjadi  lebih  aktual,  yang

menyebabkan  pengertian  anak  terhadap  manfaat  agama  akan

mendapat lapangan baru dalam dirinya. Bertambahnya penegrtian

mereka, akan mudah pula menimbulkan perhatian yang serius dan

terfokus  sehingga  agama  bagi  anak  memberikan  motivasi  dan

gairah dalam praktek  hidup  sehari-hari.  Tidak heran apabila  ada

anak yang selalu mempertahankan diri pribadinya, karena apa yang

menjadi pegangan hidupnya 35

Apabila agama telah mendapatkan tempat yang terhormat di

dalam hati anak, maka sudah tentu segala ucapan, perbuatan dan

tingkah  lakunya  akan  menjurus  kepada  sifat-sifat  yang  terpuji,

dengan  demikian  akan  terlihat  bahwa  perkembangan  perasaan

agama bagi anak akan semakin tinggi,  sesuai dengan ketinggian

agama yang dianutnya.

Allah  semakin  dekat  kepada  jiwa  anak,  manakalah  anak

tersebut juga semakin dekat pula kepada Allah. Ia mulai mendengar

kata hatinya tentang akhlak, dan Allah menjadi pantulan dari suara

35
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “ Pendekatan Islam”, h. 44
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hatinya. Hal ini telah dikemukakan dalam filsafat yang menganggap

bahwa moral yang merupakan jalan untuk sampai disisi Allah.36

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pada  umumnya  perkembangan  agama  seseorang  secara  konkrit

ditentukan  oleh  pengalaman,  pendidikan  dan  pergaulannya

semenjak kecil  dalam kehidupan sehari-hari,  baik itu pengalaman

dalam  keluarga,  lingkungan  masyarakat,  maupun  lingkungan

sekolah.

3. Perkembangan Agama pada Remaja

Pengetahuan agama diwaktu kecil, akan membawa pengertian

hakikat agama  setelah ia sudah remaja. Penegrtian agama yang

seperti  inilah  yang  mendorong  anak  untuk  selalu  memperdalam

ajaran agama yang diterimanya. Sebagaimana yang telah diketahui

bahwa  pertumbuhan  agama  akan  selalu  berhubungan  dengan

pertumbuhan  pisik  dan  psikisnya  (intelegensi), sehingga  remaja

kadang-kadang memperlihatkan sifat fanatic dan menunjukan sikap

emosinya  yang  tinggi.  Akan  tetapi,  kadang-kadang  pula  remaja

menentang  dan  menjauhkan  dirinya  dari  agama,  akibat  karena

perasaannya yang belum stabil serta pertumbuhan organ tubuh dan

kelenjarnya belum sempurna.

36
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Berbicara pertumbuhan jasmani dan rohani remaja, maka jelas

tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan dengan pekembangan

jiwa  agamanya.  Para  psikolog  meletakan  dasar  penentuan

pertumbuhan  dan  perkembangan  agama  ditinjau  dari  segi  umur

remaja.

Menurut Alfret Binnet, dikutip oleh Nurwanita Z, dalam bukunya Psikologi

Agama pendekatan Islam, mengatakan bahwa pada umur 14 tahun usia

remaja  sering  kali  menolak  hal-hal  yang  kurang/tidak  masuk

akalnya, dan kadang-kadang menolak sesuatu yang dahulu sudah

pernah  diterimanya.  Timbul  perasaan  membandel,  membantah,

bahkan dia mengkritik dan tidak mau mengalah. Remaja tidak sadar

sehingga dia bertindak keras/kasar dan kadang-kadang melanggar

nilai-nilai/norma-norma  agama  dan  moral  atau  menentang  nilai-

nilai/norma masyarakat.37

Kebutuhan remaja akan agama sebagai pasangan hidup dapat

membantu  mereka  dan  membatasi  dorongan-dorongan  yang

semakin  mendesak.  Remaja  yang  hidup  dan  dibesarkan  dalam

lingkungan keluarga yang aman dan tentram, tekun beribadah akan

menampakan keyakinannya terhadap Allah. Salah satu yang perlu

diingat bahwa pengertian mereka akan pokok ajaran agama dapat

37
 Nurwanita Z, Psikologi Agama “pendekatan Islam”, h 47
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mempengaruhi perkembangan pikiran yang sedang mereka alami

dan akan dilakukannya. Gambaran remaja terhadap adanya Allah

swt  dengan  sifat-sifatnya  merupakan  bagian  dari  gambaran

terhadap  alam  lingkungannya,  serta  dipengaruhi  pula  oleh

perasaan dan sifat remaja itu sendiri.

Kepercayaan remaja akan kekuasaan Allah, akan menyebabkan

munculnya  rasa  tanggung  jawab  baik  kepada  Aallah  maupun

kepada masyarakat.  Demikian pula sebaliknya apabila remaja itu

diliputi  perasaan kekecewaan dalam hidupnya,  maka akan dapat

menimbulkan  kontradiksi  dalam perasaannya,  sehingga  mungkin

efeknya berakibat kepada menjauhi Allah atau menentang adanya

kekuasaan Allah swt. Hal ini nampak sekali pada perbedaan antara

nilai-nilai  ajaran  agama  yang  diterimanya  dengan  sikap  dan

perilaku  orang  dalam  masyarakat  dalam  menjalankan  ajaran

agama. 

Perbedaan di atas menyebabkankan kegelisahan bagi remaja,

kadang-kadang menimbulkan rasa benci  kepada mereka,  bahkan

yang lebih fatal lagi apabila perbedaan pendapat tersebut, justru

remaja membenci agama yang dianutnya.38

38
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Maka  dengan  demikian  akan  timbul  asumsi  bahwa  semakin

merosotnya  moral  dalam  masyarakat,  akan  semakin  gelisah

remajanya  dan  sebaliknya  pula  merosotnya  jiwa  remaja  akan

mendatangkan keresahan dalam masyarakat.

Pengalaman para remaja dapat menunjukan adanya beberapa

sikap remaja terhadap agama, yaitu sebagai berikut:

a. Remaja menerima agama secara global 

b. Remaja menerima agama dengan perasaan acuh tak acuh

c. Membantah dan diiringi dengan sikap kritis

d. Menerima agama dengan ragu-ragu

e. Melaksanakan agama dengan keyakinan

Pada  hakikatnya  sikap  remaja  didasari  oleh  perasaan  yang

tidak dominan terhadap ajaran agama. Kadang-kadang cinta  dan

sangat  percaya  kepada  Allah,  akan  tetapi  kadang-kadang  pula

menjadi  acuh tak acuh dan menentang adanya Allah.   Perasaan

inilah yang disebut dengan perasaan ambivalence. Dalam suasana

seperti ini remaja memerlukan pembinaan motivasi agama terpadu

dalam  lingkungan  keluarga,  guru  atau  pendidik  di  sekolah  dan

pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat. Pembinaan dan motivasi

agama ini harus dapat melalui:

a. Latihan-latihan agama, supaya dapat menjadi kebiasaan
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b. Tradisi agama yang akan dapat menjadi norma/aturan hidup

c. Penanaman contoh teladan, sehingga dapat menjadi panutan

d. Aktivitas agama lainnya.

Pembinaan  dan  motivasi  agama  diharapkan  akan  dapat

membentuk kebiasaan hidup beragama, yang akan memberi corak

dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  Dan bertitik  tolak

dalam  kebiasaan  ini,  akan  menjadi  norma  dan  aturan  hidup

sehingga dapat diharapkan akan membudaya dikalangan remaja.39

Jadi dapat disimpulkan nahwa untuk membentuk perilaku peserta

didik diperlukan suatu pembinaan dan motivasi serta pengarahan

dari pendidik untuk membentuk kebiasaan dalam hidup beragama.

C. Kajian Penelitian Yang Relevan

Dalam  hal  ini  peneliti  mengambil  Skripsi  sebelumnya  yaitu

terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan

penulis  untuk  melakukan  penelitian  sehingga  penulis  dapat

memperbanyak  teori  untuk  lebih  mengkaji  penelitian  yang

dilakukan oleh penulis.

Dengan  itu  penulis  mengambil  beberapa  penelitian  sebagai

referensi  dalam  memperbanyak  penelitian  ini.  Di  bawah  ini

39
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merupakan  penelitian  yang  terdahulu  yang  berupa  jurnal  yang

terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Implementasi  Kurikulum dalam Pembentukan Perilaku Karakter

Siswa  di  kelas  III  SD  Ta’mirul  Islam Surakarta.  Di  susun  oleh

Warsito dan Samino. Desember 2014.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini tentang implementasi

kurikulum  dalam  pembentukan  karakter  siswa.  Metode  yang

digunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif

kualitatif. Apapun tekhnik pengumpulan dala yang digunakan yaitu

wawancara mendalam dan observasi partisipasi dan analisis data

yang digunakan yaitu redaksi kata, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan.40

Dari  penelitian  terdahulu  di  atas,  adapun  persamaan  yang

mendasar dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode

kulitatif dan melakukan pendekatan dekskriptif. Yang membedakan

penelitian  terdahulu  dengan penelitian  ini  yaitu  pada variabel  x,

variabel x dalam penelitian terdahulu yaitu Implementasi Kurikulum

dalam Pembentukan Perilaku Karakter Siswa di kelas III SD Ta’mirul

Islam Surakarta.

40
 Warsito dan Samino, Implementasi Kurikulum dalam Pembentukan Perilaku 

Karakter Siswa di kelas III SD Ta’mirul Islam Surakarta, (Vol 1 No 2, Desember, 
2014), h. 144
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2. Pendidikan Moral ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis pemikiran karakter dan budi

pekerti  dalam tinjauan Islam. Disusun oleh Muhthoifin  dan Mutohhatun Jinin,

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Desember 2015

Masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  tentang  Pendidikan

Moral ki Hadjar Dewantara.  Metode yang digunakan penelitian kualitatif

dengan  menggunakan  pendekatan  Library  Research,  pendekatan

sejarah.  Dalam  penelitian  ini  memakai  studi  tokoh  dan  sejarah  serta  memakai

pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan menfokuskan pada pemikiran tokoh Ki Hadjar

Dewantara.41

Dari penelitian terdahulu di atas, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu

dengan metode kulitatif,  sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan

penelitian  ini  yaitu  pertama,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif

sedangkan penelitian terdahulu memakai pendekatan library research  dan memakai

studi tokoh dan sejarah. Kedua, penelitian terdahulu lebih fokus tentang pendidikan

karakter pemikiran Ki Hadjar Dewantara sedangkan penelitian ini difokuskan pada

pembelajaran Aqidah Akhlak dalam membentuk karakter siswa.

41

 Muhthoifin  dan  Mutohhatun  Jinin,  Pendidikan  Moral  ki  Hadjar  Dewantara:  Studi  Kritis
pemikiran karakter dan budi pekerti dalam tinjauan Islam, (Vol 16 No 2, Desember 2015), h. 179
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BAB III

METODOLOGI PENILITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, di

mana  peneliti  terjun  langsung  ke  objek  penelitian,  untuk  mendapatkan

gambaran tentang keadaan yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang

terjadi pada lingkungan peneliti. 

 Pendekatan  kualitatif  yaitu  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa

angka-angka,  melainkan  data  tersebut  berasal  dari  wawancara,  catatan

lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita empirik dengan

teori  yang  berlaku  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.42  Pendekatan

kualitatif  ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang

dapat  diamati  tentang  penerapan  dari  Strategi  yang  akan  diterapkannya  di

MTs Alkhairaat Bintauna

42
 Lexy J Molehong,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat  Penelitian

Penelitian  dilaksanakan  bertempat  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna  Kab

Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  November  2019  sampai  dengan

bulan desember 2019.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel merupakan sumber yang betul-betul

dapat  memberikan  informasi.  Sampel  dapat  berupa hal,  peristiwa,  manusia

atau situasi yang diobservasi.43

1. Data Primer

Sumber data primer yang meliputi data keseluruhan situasi yang menjadi

objek  penelitian  yang  meliputi:  tempat  (lingkungan  MTs  Alkhairaat

Bintauna),  dan  (narasumber)  dalam  hal  ini  Kepala  Madrasah,  guuru,  dan

beberapa peserta didik perwakilan dari setiap kelas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud yakni  referensi atau buku-buku

dan  sumber  lainya  yang  relevan  dengan  masalah  yang  menjadi  fokus

43
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 166



44

penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data, melainkan lewat penelusuran dan kajian studi kepustakaan.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang di gunakan adalah peneliti sendiri.

Dalam hal ini peneliti melakukan penetapan fokus penelitian memilih subjek

dan objek penelitian dan membuat kesimpulan.

E. Metode Pengumpulan Data

Tehnik  pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar

untuk memperoleh  data  yang di  perlukan.  Dalam mengumpulkan data  dari

lapangan penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi  atau  pengamatan  adalah  alat  pengumpulan  data  yang

dilakukan  dengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  gejala-

gejala  yang  diselidiki.44 Dalam  pengertian  lain  disebutkan  bahwa  metode

observasi  atau  disebut  dengan  pengamatan  adalah  kegiatan  pemusatan

perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh pancaindra.45

Metode ini  dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung

terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah

catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah

44 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,  Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.
170.

45 Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta : Rineka Cipta,
1998) h. 106.
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tentang strategi  kepala  madrasah  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupan

beragama  peserta  didik  di  MTs  Akhairaat  Bintauna, Kec.  Bintauna  kab.

Bolaang Mongondow Utara.

Teknik observasi yang digunakan peneliti  dalam penelitian ini  adalah

teknik observasi non partisipan dan teknik observasi terbuka. Yang dimaksud

dengan teknik  observasi  non partisipan,  yakni  pengamat  hanya melakukan

satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.46 Teknik observasi non partisipan

digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam

kegiatan,  akan  tetapi  hanya  berperan  mengamati  kegiatan.  Kalaupun  ikut

dalam  kegiatan  itu  hanya  dalam  lingkup  yang  terbatas  sesuai  kebutuhan

peneliti  untuk  memperoleh  data  yang  benar-benar  valid.  Pemilihan  teknik

jenis  ini  dilakukan  agar  peneliti  dapat  lebih  fokus  dalam  melakukan

pengamatan terhadap objek yang sedang diamati sehingga data observasi yang

dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.  

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan

dengan  jalan  mengadakan  komunikasi  dengan  sumber  data  melalui  dialog

(tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. 

Sedangkan menurut  Lexy J.  Molehong,  wawancara  adalah  percakapan

dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu

46 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 176.
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pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  yang

diwawancarai  (interviewee)  yang memberikan jawaban atas  pertanyaan itu.

Secara umun wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan

yang  dilaksanakan  dengan  melakukan  tanya  jawab  lisan  secara  sepihak,

berhadapan  muka,  dan  dengan  arah  serta  tujuan  yang  telah  di  tentukan.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan

dapat  dilakukan  melalui  tatap  muka  atau  face  to  face  maupun  dengan

menggunakan telepon.47

Pelaksanaan  wawancara  mudah  dipahami  oleh

narasumber serta dapat memperoleh data yang jelas terkait

tentang  strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan

beragama  peserta  didik  di  MTs  Akhairaat  Bintauna, Kec.  Bintauna  kab.

Bolaang Mongondow Utara.

Oleh karena itu peneliti mewawancarai Kepala Madrasah, Waka bidang

Kesiswaan, guru Akidah Akhlak dan peserta didik MTs Alkhairaat Bintauna. 

3. Dokumentasi

Dokumentasi  dari  asal  kata  dokumen,  yang  artinya  barang-barang

tertulis.  Dalam  melaksanakan  metode  dokumentasi,  peneliti  menyelidiki

benda-benda  tertulis  seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen,  peraturan-

peraturan,  notulen  rapat,  catatan  harian,  dan  sebagainya.  Dokumen  bukan

47
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h. 135
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hanya  yang  berwujud  tulisan  saja,  tetapi  dapat  berupa,  benda-benda

peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.48 

Dokumen  merupakan  sumber  informasi  yang  bukan  manusia,

diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Secara harfiah dokumen dapat

diartikan sebagai catatan kejadian yang sudah lampau.49

Penerapan  metode  ini  dengan  mengumpulkan  data-data  dari  MTs

Alkhairaat Bintauna, visi dan misi, data Jumlah Guru Honor dan PNS, data

sarana dan prasarana, serta data-data lainya yang mendukung tentang strategi

kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama peserta

didik di MTs Akhairaat Bintauna, Kec. Bintauna kab. Bolaang Mongondow

Utara.

F. Tehnik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan. Reduksi data

merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk

memudahkan  pemahaman  terhadap  data  yang  diperoleh.  Pada  tahap  ini,

peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan

dan  masalah  penelitian,  kemudian  meringkas,  memberi  kode,  selanjutnya

mengelompokan (mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada.

48
 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

2008), h. 102
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G. Uji keabsahan data 

Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian,  sering  hanya

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian

kualitatif,  temuan atau  data  yang  dinyatakan  valid  apabila

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan

apa yang sesunguhnya terjadi pada objek yang di teliti. Tetapi

perlu  di  ketahui  bahwa  kebenaran  realitas  data  menurut

penelitian kualitatif  tidak bersifat tunggal,  tetapi jamak dan

bergantung  pada  kemampuan  peneliti  mengkontruksi

fenomena yang diamati, serta di bentuk dalam diri seorang

sebagai  hasil  proses  mental  tiap  individu  dengan  berbagai

latar belakangnya.50

50 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 294
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penulis  memilih  lokasi  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna,  dengan  alasan  bahwa

lokasi  penelitian  terletak  tidak  jauh  dengan  tempat  tinggal  penulis,  dengan  dapat

mempermudah  penulis  dalam  pengumpulan  data-data  yang  dibutuhkan  untuk

terselesainya  skripsi  yang  dibuat.  Lokasi  penelitian  yang  diambil  oleh  penulis

merupakan  tempat  dimana  penulis  pernah  mendedikasikan  di  madrasah  tersebut,

sehingga penulis dapat dengan mudah mengetahui kondisi atau seluk beluk madrasah

tersebut dalam pengambilan data-data yaitu di MTs Alkhairaat Bintauna.

Letak secara geografis MTs Alkhairaat Bintauna terletak dijalan trans Sulawesi

Utara Desa padang kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi

Sulawesi Utara.

1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bintauna51

Madrasah  Tsanawiyah  Al-khairaat  Bintauna  adalah  salah  satu  yayasan

pendidikan Islam berbentuk pesantren yang berpusat di kota Palu. Sebagai lembaga

pendidikan  Islam,  awal  mula  berdirinya  Madrasah  ini  dilingkungan  Kecamatan

Bintauna  tidak  lepas  dengan  kebutuhan  masyarakat  sekitar  terhadap  lembaga

pendidikan Islam. Madrasah Tsanawiyah Al-khairaat didirikan sejak tahun 1988 saat

51
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itu  masih  memiliki  satu  jenjang  pendidikan  yaitu  Madrasah  Ibtidaiyah.  Dengan

besarnya minat masyarakat terhadap sekolah Madrasah yang setara dengan sekolah

menengah pertama maka pada tahun 1988 didirikanlah satu jenjang pendidikan lagi

yaitu Madrasah Tsanawiah Al-khairaat. Namun pada tahun 1990 terjadi kefakuman

yang  disebabkan  dengan  berbagai  hal  diantaranya  kurannya  tenaga  pendidik  dan

anggaran operasional. Dengan melihat keadaan pondok yang semakin fakum maka

ada salah satu tokoh masyarakat dan agama pada saat itu yang bernama Bapak Abdul

Mutahalib  Ruana  (Almarhum),  Abo  Soli  Pontoh  bersama  tokoh  masyarakat  dan

agama  yang  berada  dilingkungan  Kecamatan  Bintauna  mengaktifkan  kembali.

Dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi maka pada tahun 1991

didirikan  lagi  Madrasah  Tsanawiyah  dengan  pimpinan  awal  yaitu  bapak  Abdul

Mutahalib Ruana lalu digantikan oleh bapak Abd Aziz Panego. Dengan demikian

pesantren Al-khairaat Bintauna telah memiliki 4 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan

taman  kanak-kanak  Al-Qur’an,  Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsanawiah,  dan

Madrsah Aliyah.

Madrasah  Tsanawiyah  Al-khairaat  Bintauna  yang  beralamat  di  Jl.  Trans

Sulawesi  No.105  Kode  Pos  95763  Desa  Padang  Kec.  Bintauna  Kab  Bolaang

Mongondow Utara dengan luas lahan dan bangunan adalah 1.711  M 2 dan 634  M 2.

Dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 121271070001.
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TABEL 4.1
Identitas Madrasah Tahun Ajaran 2018/2019

1. Nama Madrasah : MTs Alkhairaat Bintauna
2. NPSN : 69727762
3. NSM : 121271070001
4. Alamat : Jln.Trans Sulawesi No.105 Desa Padang

  Kode Pos 95763. Kecamatan Bintauna

  Kab. Bolaang Mongondow Utara

5 Email : MTsAlkhairaatBintauna@yahoo.com
6 Tahun Didirikan : 1988
7 Legalitas Lembaga 

a. SK Kemenhumham : AHU-7889.AH.01.04 Tahun 2011
b. Ijin Operasional : KD.23.12/2/PP.00.2/218.a/2012
c. No.SK Akreditasi : 480/BAP-SM/SULUT/XII/2016

8 Rekening Bank : 5136-01-009923-53-2
9 NPWP : 08.393.043.8.240.00

Sumber Data:TU Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bintauna 2019

2. Visi dan Misi Lembaga

Visi :

“  Terwujudnya  peserta  didik  yang  beriman,  bertakwa,  berakhlak  mulia,

cerdas, terampil dan berwawasan luas”

Misi :
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1. Menanamkan nilai keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia melalui

mengamalkan ajaran Islam

2. Menumbuh  kembangkan  nilai-nilai  akhlaqul  karimah  di  lingkungan

madrasah

3. Mengoptimalkan  potensi  akademik  melalui  proses  pembelajaran  dan

bimbingan

4. Melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  efektif,  inovatif,kreatif,  dan

menyenangkan

5. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan dan

pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.

6. Membekali perserta didik dengan wawasan global.

3. Keadaan Pendidik

Guru  merupakan  salah  satu  komponen  yang  ikut  berperan  dalam  berusaha

membentuk sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan, khususnya

pembangunan agama dan pembangunan manusia yang seutuhnya, yakni utuh jasmani

dan rohani, manusia yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan

demikian guru atau profesi guru bukan pekerjaan ringan, melainkan tanggung jawab

yang berat membangun manusia yang dididik. Pengarahan dan pengajaran seorang

guru terhadap anak didiknya merupakan tumpuan perhatian  dan usaha pembinaan

dalam pendidikan atau pengajaran  yang diberikan selanjutnya  sedikit  demi sedikit

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik.
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Dengan demikian, seorang guru bukan saja dituntut untuk mengajar, melainkan

juga  harus   mampu  memberikan  dorongan  atau  motivasi  belajar  serta  membantu

mengarahkan  peserta  didik  kepencapaian  tujuan  pendidikan.  Begitu  pula  halnya

dengan  tenaga  kependidikan  yang  ada  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna.  Sejak  tahun

berdiri, MTs Alkhairaat Bintauna telah 10 kali pergantian kepala Madrasah. Berikut

nama-nama para kepala Madrasah yang pernah memimpin MTs Alkhairaat Bintauna

sebagai berikut.

TABEL 4.2
Kepala Madrasah Yang Pernah Menjabat

N

o

Nama Masa Jabatan Keteranga

n
1 Abd Muthalib Ruana 1991 s/d 1992
2 Abd Aziz Ponengo 1992 s/d 1993
3 Sirjon Ibrahim 1993 s/d 1994
4 Dra. Munira Lamuke 1994 s/d 1996
5 Pahludin Lenda, BA 1996 s/d 1999
6 Rahmat Guhung, S.Ag 1999 s/d 2004
7 Kisman Musa, S.Pd 2004 s/d 2006
8 Dra. Azizah Alamri 2006 s/d 2011
9 Estifeny Datunsolang, M.Pd 2011 s/d 2018
10 Miske Lakoro, S.Pd 2018 s/d Sekarang

Dari data di atas dapat dilihat  bahwa MTs Alkhairaat  Bintauna merupakan

Madrasah  yang  cukup  lama  keberadaanya  di  kecamatan  Bintauna  dan  pergantian

pemimpinya sudah 10 kali, Madrasah ini termasuk Madrasah pertama yang ada di

kecamatan Bintauna sampai sekarang ini.

Pendidik merupakan bagian yang tidak dapat dipisakan dari mutu pendidikan

kualitas  pendidikan  dapat  ditentukan  oleh  jumlah  pendidik  itu  sendiri.  Untuk
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mengetahui keadaan tenaga kependidikan di MTs Alkhairaat Bintauna dapat dilihat

dalam tabel berikut:

TABEL 4.3
Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bintauna Tahun 2018/2019

No Nama
Jenis

Kelamin
Status

Pegawai
Pen.

Terakhir
Tugas

Tambahan

1. Miske Lakoro, S.Pd.I P PNS S1 
Kepala

Madrasah

2. Hartuti Datungsolang, S.Pd.I P PNS S1 Waka Sar.
Prasarana

3. Nolva Lantapa, S.Pd.I P PSN S1 Waka
Kurikulum

4. Abd Rahim Lahap, S.Pd.I L PNS S1 Waka
Humas

5. Dewanti Mamonto, S.Pd.I P PNS S1 Waka
Kesiswaan

6. Sarnawiyah Polapa, S.Pd.I P PNS S1 Guru Mapel

7. Sandrawati, S.Pd P PNS S1 Guru Mapel

8. Yuliana Botutihe, SE. P PNS S1 Guru Mapel

9. Nona Abdullah, S.Sos.I P PNS S1 Guru Mapel

10. Fatmah Alhasni, S.Pd P PNS S1 Guru Mapel

11. Linawati Datunsolang, S.Pd P PNS S1 Pengelolah
UKS

12. Samrian Pangko, S.Pd.I P PNS S1 Guru Mapel

13. Aprianto Hinur, S.Ag L Honor S1 Guru Mapel

14. Djusli Binolombagan, 
S.Sos.I L Honor S1 Guru Mapel

15. Darmawati Kinontoa, S.Pd L Honor S1
Tenaga

Administrasi
Sekolah

16. Emi Saelan Datungsolang, 
S.Pd P Honor S1 Guru Mapel

17. Suprianto Abdulah, S.Kom L Honor S1 Guru Mapel

18. Filia Lagerus, S.Sos.I P Honor S1 Operator
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EMIS

19. Rahmat Dg. Masiga, S.Pd L Honor S1 Guru Mapel

20. Dewi Gita Tombinawa, S.Pd P Honor S1 Guru Mapel

21. Ahmad Mokodenseho L Honor SMA Guru Mapel

22. Wahyu Slamet, S.Pd L Honor S1 Guru Mapel

23. Cicit Firliyani Lenda, S.Pd P Honor S1 Guru Mapel

24. Jein Asriyanti, S.Pd P Honor S1 Guru Mapel

25. Safawi L Honor SMA Guru Mapel

26. Refi Pua P Honor SMA Tata Usaha
Sumber Data:TU Madrasah Tsanawiyah AlKhairaat Bintauna 2019

Dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan yang

ada di  MTs Alkhairaat  Bintauna sebanyak 26 orang.  12 PNS dan 14 lagi  adalah

tenaga honorer.

4. Keadaan Peserta Didik

Dalam dunia pendidikan formal,  peserta didik merupakan objek atau sasaran

utama  untuk  didik.  Dengan  demikian  setiap  lembaga  pendidikannya  hendaknya

terdapat suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,  yaitu

disamping  adanya  fasilitas,  adanya  pendidik,  juga  terdapat  peserta  didik  yang

merupakan bagian yang integral dalam pendidikan formal.
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Jika tugas pokok pendidik adalah mengajar,  maka tugas peserta didik adalah

belajar. Oleh karena itu, keduannya amat berkaitan dan sangat bergantung satu sama

lain, tidak dapat dipisahkan dan berjalan seiring dalam proses belajar mengajar.

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan siswa di MTs Alkhairaat Bintauna dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Peserta Didik Sesuai dengan Jumlah Kelas dan Jenis Kelamin 

di Madrasah Tsanawiyah Al-khairaat Bintauna 
tahun 2018/2019

No Kelas 
Jumlah Peserta didik Jumlah

Rombel
Keluar/Pindah

L P Jlh L P Jlh 

1 VI 60 42 102 3 4 1 5

3 VII 38 50 88 3 2 2 4

4 IX 57 45 102 4 2 - 2

JUMLAH 155 137 292 10 8 3 11
Sumber Data: TU Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bintauna 2018

Dari tampilan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pesera didik

di  Madrasah  Tsanawiyah  Al-Khairaat  Bintauna  pada  tahun  2018/2019  secara

keseluruhan berjumlah 292 yang terdiri dari dari 155 orang peserta didik laki-laki dan

137 orang  peserta  didik perempuan.  Motivasi  dan  perhatian  masyarakat  terhadap

pendidikan  cukup  tinggi,  hal  ini  terlihat  dari  animo  masyarakat  menyekolahkan

anaknya setiap tahun hal ini terlihat dari tabel di atas dari tahun terakhir siswa yang

mendaftar.

5. Sarana dan Prasarana MTs Alkhairaat Bintauna 
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Sarana  dan  prsarana  adala  merupakan  faktor  penunjang  tercapainya  tujuan

pendidikan,  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga  dapat

memperlancar proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini  adalah segala  perabotan dimiliki

sekolah yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu MTs Alkairaat Bintauna seperti

dapat diliat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keadaan Sarana Di MTs Alkhairaat Bintauna 

No Jenis Sapras Jumlah Sapras Keterangan 
1. Kursi dan Meja peserta didik 300 Buah Baik
2. Kursi dan Meja pendidik diruang 

Kelas

10 Buah Baik

3. Papan Tulis 10 Buah Baik
4. Kursi Meja Pegawai 23 Buah Baik
5. Komputer 2 Set Kurang baik
6. Laptop 2 Buah Baik
7. Printer 3 Buah Baik
8. Pengeras Suara 1 Buah Kurang baik
9. Washtafel (Tempat Cuci tangan) 8 Buah Baik 
10. Ruang Kelas 10 Baik Baik
11. Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 
12. Ruang Guru 1 Baik 
13. Ruang Tata Usaha 1 Baik 
14. Ruang UKS 1 Baik
15. Toilet Guru 2 Baik
16. Toilet peserta didik 2 Baik
17. Pos Satpam 1 Kurang baik
18. Kantin 2 Baik
19. Lapangan Olaraga - Belum ada
20. Laboratorium - Belum ada

Sumber Data:TU Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Bintauna 2019
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B. Hasil Temuan Penelitian

1. Strategi  Kepala  Madrasah   dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupan

beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna

Berdasarkan  kegiatan  pengamatan  dan  hasil  wawancara  dengan  baik  kepala

Madrasah,  tenaga  kependidikan,  maupun  peserta  didik  didapatkan  gambaran

mengenai  strategi  kepala  Madrasah  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupan

beragama  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna.  Adapun  hasil  wawancara  terkait  dengan

temuan terhadap strategi kepala Madrasah tersebut merujuk pada data observasi yang

ada di MTs Alkairaat Bintauna dapat diuraikan sebagai berikut:

Pembinaan  Akhlak  merupakan  tujuan  menjadi  prioritas  utama  disamping

mewujudkan siswa unggul dalam berprestasi pada suatu lembaga pendidikan karena

harapan  besar  bertumpu pada  siswa sebagai  penerus  bangsa  yang  Islami.  Hal  ini

sebagimana  pernyataan  dari  Kepala  Madrasah  MTs  Alkhairaat  Bintauna  yakni

Ustadzah Miske:

“Dengan adanya pembinaan seperti  ini yang jelas anak-anak terhadap guru
memunculkan  sopan  santun  tau  akan  hak  dan  kewajiban  anak  itu,  yang
akhirnya  muncul  bagaimana  sikap  anak  terhadap  pendidik.  Yang  jelas
mengingikan lulusan MTs disamping unggul dalam akademiknya kemudian
akhlaknya itu akhlak yang baik yang Islami”.52

52
 Hasil wawancara, Miske Lakoro, kepala Madrasah MTs Alkhairaat Bintauna di ruangan 

kepala Madrasah, Rabu 20 November 2019
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Cerminan  Akhlak  yang baik  dapat  dilihat  dari  aktivitas  ibadah dan perilaku

terpuji. Semakin tinggi ilmu agamanya maka semakin tinggi aqidah seorang niscaya

akan terlihat semangatnya dalam beribadah dan semakin luas pula budi pekertinya.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh Aqidah Islamiyah

peserta  didik  MTs  Alkhairaat  Bintauna  diadakan  strategi-strategi  oleh  kepala

Madrasah sehingga guru-guru dapat mengaplikasikan strategi tersebut. Dalam hal ini

guru-guru  dituntut  untuk  menghadirkan  metode-metode  sehingga  strategi  tersebut

berjalan dengan efektif  agar supaya dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan

misi madrasah.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan sampel penelitian

yaitu  dari  kepala  Madrasah,waka  kesiswaan,  guru  Akidah  Akhlak  dan  beberapa

peserta  didik.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  dalam  meningkatkan  kehidupan

beragama peserta didik menggunakan dengan beberapa strategi, diantaranya:

a. Keteladanan 

Sebagai  peran yang digugu dan ditiru  guru hendaknya menjaga  dengan baik

perbuatan  hingga  ucapan  sehingga naluri  anak  yang suka  meniru  dan mencontoh

dengan sendirinya akan turut mengerjakan saran yang diberikan oleh pendidik hal ini

sebagaimana pernyataan dari kepala Madrasah Ustadzah Miske Lakoro:

“Yang dilihat oleh anak itukan cerminan, guru itukan cerminan dari anak, jadi
kalo perilaku gurunya itu tidak baik maka secara otomatis jangan harap untuk
muridnya  bisa  baik,  karna  itu  guru  sesuai  dengan  selogannya  digugu  dan
ditiru, mestinya guru harus menunjukan perilaku terpuji agar dilihat oleh anak
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dan  dipraktekan  sifat  tersebut  kepada  anak  sehingga  anak  didik  bisa
mencontohinya, kalau gurunya harus ngomonya begini tetapi tidak melakukan
jangan harap.”53

Oleh  karena  itu  salah  satu  bentuk  keteladanan  yang  diterapkan  di  MTs

Alkhairaat Bintauana adalah:

1) Cara Berpakaian

Cara berpakaian seseorang merupakan cerminan diri seseorang tersebut. Oleh

karena itu, bila orang ingin dipandang baik dan menyenangkan oleh orang lain, maka

hal  yang perlu diperhatikan   adalah melalui  bagian luar  pada dirinya  yang salah

satunya adalah cara berpakaian. Hal hal ini dinyatakan oleh Ustadzah Miske Lakoro

sebagai  kepala Madrasah beliau sangat  teliti  dalam hal  cara berpakaian baik guru

maupun peserta didik. Sebagaimana pernyataan beliau:

“Saya sebagai kepala Madrasah menjunjung tinggi nilai agama oleh karena
itu,  hal-hal  seperti  berpakaian,  bagaimana  perilaku  sehari-hari  mengikuti
adabnya  yang memang  diajarkan  agama,  bagaimana  cara  berpakaian  yang
baik  dalam  agama  Islam  dan  bagaimana  perilaku  guru  terutama  dalam
lingkungan  Madrasah  dan  mengarahkan  pendidik  dalam  mendidik  anak
bagaimana  perilaku  remaja,  bagaimana  perilaku  anak-anak  seusia  mereka,
perilaku mereka di dalam dalam lingkungan Madrasah, perilaku mereka di
dalam bermasyarakat dan keluarga,  bagaimana adabnya ketika berpakaian,
adab dalam bertemu, adab dalam menerima tamu.”54

 Pernyataan  tersebut  sebagaimana  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti

selama  observasi,  memang  sebagian  besar  tenaga  kependidikan  MTs  Alkhairaat

53
 Hasil wawancara dengan kepala Madrsah, Miske Lakoro, (Rabu, 20 November 2019

54 Hasil wawancara dengan kepala Madrsah, Miske Lakoro, (Rabu, 20 November 2019
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Bintauna sendiri juga selalu berpenampilan rapi, sopan dan mencerminkan seorang

pendidik. Hal ini bisa dilihat dari jenis pakaian yang kenakan pendidik, jika pakaian

yang  digunakan adalah  seragam maka  model  pakaiannya  sebagaimana  baju  dinas

pendidik  yang  sudah  ditetapkan,  sedangkan  apabila  pakaian  bebas  bahan  yang

digunakan  adalah  bahan  kain  misalnya  baju  busana  muslim,  kemeja,  batik,  rok

maupun celana dan yang jelas tidak transparan begitu pula dengan karyawan yang

lain. Sehingga apabila ingin menjadikan peserta didiknya berpenampilan yang baik

atau berpakaian yang baik maka sebagai pendidik harus memberikan contoh terlebih

dahulu. Sedangkan pakaian untuk para peserta didik ialah rok panjang, kemeja lengan

panjang untuk perempuan dan lengan pendek untuk laki-laki, tapi banyak juga laki-

laki memakai kemeja lengan panjang, untuk bagian atasnya laki-laki memakai peci

hitam dan perempuan memakai kerudung yang disediakan langsung pihak Madrasah

dan memiliki logo Alkhairaat, orang-orang menyebutnya “jilbab gepe” kerudung ciri

khas Alkhairaat.

2) Budaya 5S (Senyum, Salim, Sapa, Sopan Dan Santun)

Budaya akhlak  yang juga diterapkan di  MTs Alkhairaat  ini  adalah  5S yaitu

senyum,  salim,  sapa,  sopan,  dan santun.  Penerapan budaya 5S sangat  baik dalam

membiasakan diri peserta didik untuk menghormati sesama teman, pendidik, hingga

orang  tua  dan  kebiasaan  salaman  dengan  guru  selain  menghormati  mereka  juga

menjadi keharusan bagi setiap peserta didik. Hal ini sebagai mana pernyataan dari

kepala madrasah yakni ustadzha Miske Lakoro:
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“Pembiasaan 5S itu juga jadi peserta didik itu kalau bertemu dengan pendidik,
bertemu dengan teman dibiasakan dengan 5S senyum, salim, sapa, sopan, dan
santun.  Ya  alhamdulillah  anak-anak  sopan  santunnya  juga  terjaga  dengan
pendidik setiap ketemu mereka salim kalau ketemu sopan tidak mungkin tidak
salim kalu anak-anak, mesti bertemu yah seperti itu di terapkan 5S, ketemu
dimanapun anak-anak musti salim di dalam kelas maupun diluar kelas.”55

Pernyataan  tersebut  sebagai  mana  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti

selama observasi,  sikap  sopan  peserta  didik  misalnya  dilakukan  ketika  memasuki

ruangan  pendidik.  Mereka  mengucapkan  salam  terlebih  dulu  dengan  sedikit  dan

menundukkan  badan  tanda  hormat.  Ketika  siswa  mengobrol  dengan  peneliti  saat

dimintai  wawancara  yang  mana  mereka  memakai  suara  yang  rendah  dan  murah

senyum sehingga  membuat  peneliti  nyaman  dan  akrab.  Begitu  pula  dengan  guru

maupun  staf  lainnya  yang  sangat  rama  dengan  peneliti  sehingga  tidak  terkesan

angkuh didalannya begitu juga bentuk keramaan pendidik dengan peserta didik ketika

mereka saling berkomunikasi, menyapa siswanya ketika duduk-duduk di depan kelas

maupun ketika memberitau datangnya waktu sholat dan menyegerahkan mengambil

air wudhu sehingga sikap-sikap tersebut adanya rasa kekeluargaan.

b. Pembiasaan 

Dengan  adanya  pembiasaan  ini  diharapkan  seluru  peserta  didik  dalam

melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pihak  madrasa

menjadikan seluruh kegiatan dilakukan dengan senang hati sehingga yang dirasakan

paksaan  lama  kelamaan  suda  tidak  terasa  lagi  bagai  paksaan  dan  beberapa

pembiasaan yang diterapkan antara lain:

55 Hasil wawancara dengan kepala Madrsah, Miske Lakoro, Rabu, 20 November 2019
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1) Sholat dzuhur berjamaah 

Sholat  dzuhur  berjamaah  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  di  MTs

Alkhairaat  Bintauna  yang wajib  dilaksanakan  oleh  seluruh peserta  didik  terutama

peserta didik laki-laki. Pelaksanaannya pada pukul 11.30 hingga 12.30 yaitu waktu

istirahat  ke  dua,  bagi  peserta  didik  perempuan  yang  punya  udzur  diperkenankan

untuk istiraat atau bahkan sekadar di dalam kelas. Hal ini sebagai mana pernyataan

dari guru akidah Akhlak yakni ibu Hartuti Datunsolang: 

“Sholat dzuhurnya tiap istirahat ke dua semua peserta didik yang tidak punya
udzur tidak boleh ada dikelas harus melaksanakan sholat dzuhur berjamaah.
Kecuali  yang udzur dikelas,  boleh istirahat.  Kalau tidak ada udzur, apalagi
anak  laki-laki  tidak  boleh  sama sekali  untuk  berkeliaran  harus  secepatnya
pergi ke mesjid.”56

Pernyataan  tersebut  sebagaimana  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti

selama observasi, bawa pelaksanaan sholat dzuhur berjamah memang benar adanya,

beberapa peserta didik sudah bersiap berada dimesjid hal ini disebabkan pula antri

kerika wudhu ketika sudah selesai proses pembelajaran atau ada waktu luang mereka

bergegas  untuk mengambil  wudhu, selain itu  nampak beberapa peserta  didik juga

melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat dzuhur berjamaah dilaksanakan. 

2) Berdo’a ketika Apel Pagi

Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, tepat pada pukul 07.00 dan sekitar

15 menit digunakan untuk membaca doa apel yakni dimulai dari Asmaul Husna, ayat

56
 Hasil wawancara dengan Guru Akidah Akhlak, Hartuti Datunsolang, (Sabtu, 23 November 

2019)
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kursi, Al-Baqarah ayat 284-285. Hal ini sebagaiman pernyataan dari kepala Madrasah

yakni Ustadzah Miske Lakoro:

“Diawal  pagi  sebelum masuk  di  dalam kelas,  akan dilaksanakan  apel  lalu
peserta  didik membaca doa.  sementara itu  gerbang sudah ditutup  siapapun
tidak boleh masuk, selama apel belum selesai.”57

Hal ini serupa dengan pernyataan dari Badri Saputra Tombinawa siswa kelas IX c:

“Disini  sebelum masuk kelas,  ada  apel  dulu lalu  baca  doa  apel  pagi,  satu
orang dari  kami  maju untuk memandu didepan.  Alhamdulillah  saya  sudah
beberapa  kali   memandu  teman-teman  didepan.  Dan  teman-teman  yang
terlambat tidak boleh masuk, soalnya gerbangnya ditutup”58

3) Kebersihan

Program  kebersihan  dikoordinir  oleh  OSIS,  setiap  harinya  tim  dari  osis

memantau  semua  kelas  secara  sembunyi-sembunyi  mengenai  keadaan  tiap  kelas

sehingga  hal  ini  peserta  didik  dapat  waspada  dan  terbiasa  menjaga  kebersihan

kelasnya setiap hari. Kemudian tiap satu bulan sekali bertepatan pada bulan terakhir

selalu ada pengumuman untuk kelas yang terkotor sampai kelas yang terbersi untuk

kelas  yang  memperoleh  kategori  sebagai  kelas  paling  bersih  akan  mendapatkan

imbalan berupa uang dari OSIS hal ini sebagaiman pernyataan dari waka kesiswaan

ustadzah dewanti mamomto:

“kalau masalah kebersihan bisa anda lihat sendiri, tapi disini juga ada program
kebersihan kelas dan yang koordinir dari OSIS, jadi di osis itu ada tim yang
tiap harinya memantau  kelas,  setelah itu  pada ahir  bulan akan diumumkan

57
 Hasil wawancara dengan kepala Madrsah, Miske Lakoro, (Rabu, 20 November 2019

58 Hasil wawancara dengan peserta didik kelas IX c, Badri Saputra Tombinawa, (Minggu, 24
November 2019)
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kelas mana yang paling kotor dan kelas yang paling bersih, tiap kelas juga
harus menjalankan program kebersihan, karena siapa juga yang mau kelasnya
kotor di kelasnya dikategori paling kotor pasti mereka malu. Selain itu, kelas
yang  dapat kategori kelas paling bersih diberikan hadiah berupa uang oleh
OSIS.”59 

Hal ini serupa dengan kenyataan dari siswa yang bertugas memeriksa tiap kelas

secara sembunyi-sembunyi:

“Disini  memang  ada  program  kebersihan  kelas,  memeriksanya  seminggu
sekali,  dan secara diam-diam lalu diumumkan waktu upacara kelas terkotor
dan terbersih, yang kotor denda 50 ribu yang bersih mendapah hadiah berupa
barang peralatan kebersihan.”60 

Pernyataan tentang kebersihan kelas sebagaimana pengamatan yang dilakukan

oleh  peneliti  selama  obserfasi,  bahwa  memang  ada  beberapa  kelas  yang

mengharuskan melepas sepatu dan menyediakan tempat atau rak sepatu di luar kelas

sehingga setiap harinya kelas bersih dari kotoran sepatu. Berbeda dengan kelas yang

tidak melakukan hal tersebut dan bisa dilihat melalui lantai kelas mereka, kelas yang

menyediakan rak sepatu lebih bersi dari pada kelas yang tetep memakai sepatu di

dalam kelasnya.

d. Nasehat 

1) Melalui Pembelajaran di dalam kelas

Mengajarkan akhlak terhadap peserta didik merupakan hal yang sangat penting

pada satu lembaga pendidikan karena hal ini bisa memberikan stimulus agar peserta

59
 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan, Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 2019)
60 Hasil wawancara dengan Peserta didik (OSIS), Dea Tirta Sundari Ahmad (Minggu, 24 

November 2019)
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didik  dapat   mempraktekan  sesuai  kehendak  hati  dalam  kehidupan  sehari-hari.

Namun  supaya  peserta  didik  mengetahui  tentang  hakikat  dan  nilai-nilai  kebaikan

yang  terkandung  dalam  kegiatan  akhlak  yang  merekan  lakukan,  sebagai  guru

pengajar  perlu  memberikan  pemahaman-pemahaman  terhadap  obyek  perbuatan

tersebut, contohnya dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemahaman

materi  dilakukan  melalui  pengajaran  guru  dalam  kelas  dengan  berbagai  metode

misalnya diskusi dan presentasi. Hal ini sebagaimana pernyataan dan yang dilakukan

oleh guru akidah akhlak yakni ustadzah Hatuti Datunsolang:

“Biasanya  kalau  yang  saya  ajarkan  itu,  anak-anak  diarahkan  untuk
mendiskusikan terlebih dahulu, jadi ada beberapa kelompok untuk satu bab
misalnya  kita  buat  beberapa  kelompok  untuk  mendiskusikan  itu,  setelah
didiskusikan dikelas baru kemudian kita shering mana yang sekiranya perlu
untuk  digali   lebih  dalam  dari  anak-anak,  jadi  anak-anak  setelah  diskusi
pemantapannya  dari  pendidik,  jadi  anak-anak  tidak  diskusi  sendiri  tapi
dipantau oleh gurunya.”61

Hal ini serupa dengan pernyataan dari peserta didik kelas IX a, b, c, d ialah
sebagai berikut:

“Kalau  Ustadzah  tuti  memang   sering  menggunakan  presentasi,  jadi  kami
membentuk  kelompok  lalu  berdiskusi  kemudian  menjelaskan  dengan
presentasi,  dan  setelah  itu  beliau  memperbaiki  yang  kurang  tepat  atau
menambah  yang  kurang  dari  penjelasan  kami  sebelumnya,  jadi  pasti
dibenarkan kembali.”62

Hal ini serupa dengan pernyataan dari peserta didik kelas VIII a, b, c berikut ini:

“Selalu  di  dalam kelas  waktu  pelajaran  seperti  kemarin  waktu  bab akhlak
terpuji, diberikan contoh, saran dan nasehat.”63

61 Hasil wawancara dengan Guru Akidah Akhlak, Hartuti Datunsolang, (Sabtu, 23 November
2019)

62 Hasil wawancara dengan peserta didik kelas IX a, b, c, d, (Sabtu, 23 November 2019)

63
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Pengamatan  tersebut  sebagaimana  yang  dilakukan  peneliti  dari  luar  kelas

selama observasi,  kegiatan  pengajaran  dalam proses  pembelajaran  yang dilakukan

Ustadzah  Tuti  memekai  metode  presentasi,  diawali  beliau  membentuk  kelompok

yang  ditentukan  oleh  Ustadzah  tersebut  pada  pertemuan  sebelumnya,  kemudian

dipertemuan sebelumnya, 

e. Latihan 

Kegiatan ini  dapat mengasah potensi yang dimiliki  tiap peserta didik, seperti

contoh kultum dan kegiatan Muhadhora. Peserta didik dilatih untuk berami tampil

didepan umum melalui Kultum atau Muhadhorah tadi. 

1) Kultum 

Sebelum melaksanakan sholat  dzuhur berjamaah diperkenankan bagi beberapa

peserta  didik  yang memili  jadwal  untuk melakukan  ceramah  singkat  atau  kultum

dimimbar mesjid. Pelaksanaan kultum ini diatur dengan jadwal yang telah disusun

oleh setiap wali kelas baik dari kelas VII, VIII maupun kelas IX, dan kultum bisa

disampaikan dengan durasi sekitar 7 menit atau lebih sesuai dengan kemampuannya.

Hal  ini  sebagaimana  pernyataan  dari  waka  kesiswaan  yakni  Ustadzah  Dewanti

Mamonto:

“Sebelum memasuki  sholat  Dzuhur,  diwajibkan peserta  didik  untuk segera
kemesjid  untuk mendengarkan kultum yang dibawahkan oleh teman-teman

 Hasil wawancara peserta didik kelas VII a,b, c, (Sabtu, 23 November 2019)
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mereka,  setelah selesai kultum barulah mereka melaksnakan Sholat Dzuhur
berjamaah.”64 

Hal  ini  serupa  dengan  pernyataan  kepala  Madrasah  yakni  Ustadzah  Miske

Lakoro:

“Selain  kultum,  bentuk-bentuk  latihannya  kepada  anak-anak  bisa  lewat
Muhadhorah, agar mental anak-anak dilatih lewat kegiatan tersebut.”65

2) Hafalan Juz’ Amma, Hadits dan Syair-Syair Islami

Salah satu program yang tidak kalah menarik yaitu program hafalan juz’amma,

sering kita ketauhi  bahwa hafalan juz’amma sudah dianggap lumrah dilingkungan

pondok pesantren. Seluruh peserta didik dari kelas VII sampai kelas IX mempunyai

kewajiban untuk menghafal surah-surah yang ada dijuz 30, selain itu juga menghafal

hadits dan syair-syair Islami. 

f. Hukuman 

Hukuman juga dapat mengontrol peserta didik agar taat dalam mematuhi aturan.

Sebab  dengan  mendapat  hukuman  peserta  didik  menjadi  takut  untuk  mengulangi

perbuatannya yang melanggar peraturan itu. Tetapi harus dilihat juga hukuman yang

diberikan.  Hukuman  yang  diberikan  tidak  semata-mata  untuk  menyiksa  dan

mengekang peserta didik. Tapi dengan cara yang baik dan mendidik. Sebab dengan

mendapat  hukuman  yang  seenakknya  dapat  merusakn  mental  peserta  didik  dan

64
 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 2019)

65 Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Miske Lakoro, (Rabu, 20 November 2019)
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menggangu  psikologis  peserta  didik  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana  pernyataan  dari

waka kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

“Peserta  didik laki-laki yang tidak sholat  dzuhur berjamaah dimesjid,  akan
disuruh  sholat  Dzuhur  berjamaah  dihalaman  madrasah  dan  1  dari  mereka
menjadi  imam.  Kalau  untuk  peserta  didik  yang  terlambat,  disuruh  berlari
memutari  halaman  10  kali  atau  membersihkan  kamar  mandi,  maupun
membersikan halaman madrasah, tergantung guru piket pada hati itu.”66

Hal  serupa  dengan  pernyataan  dari  salah  satu  peserta  didik  yang  pernah

mendapat hukuman yakni Alfianda Mokodenseho kelas IX d:

“Waktu  saya  terlambat,  saya  dihukum disuruh berlari  10  kali  di  lapangan
madrasah sambil manggatakan “saya tidak akan terlambat lagi” dan hukuman
itu membuat saya malu untuk datang terlambat lagi.”67

Manfaat  dari  pemberiaan hukuman agar supaya peserta  didik dapat  menyadari

akan perbauatan diri sehingga tergetar hatinya tidak akan mengulangi lagi. Adapun

beberapa  kriteria  hukuman  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  sebagaimana

pernyataan dari waka kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

1. Terlambat 1 kali = Berlari memutari halaman Madrasah
= Memberihkan kamar mandi
= Memberihkan halaman madrasah

2. Terlamabat 3 kali = Panggil orang Tua
    Surat pernyataan

3. Bolos 3 kali = Panggil orang tua
   Surat pernyataan

66
 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 2019)

67 Hasil wawancara dengan peserta didik kelas XI d Alfianda Mokodenseho (minggu, 24 
November 2019)
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4. Pelanggaran  paling  berat  misalnya  minum  minuman  keras   hukumannya
dikeluarkan dari Madrasah.68

Sebagaimana  paparan  mengenai  berbagai  strategi  di  atas,  dalam  rangka

mewujudkannya semua elemen  melakukan kerja  sama baik dari  pihak madrasah,

orang  tua  maupun  masyarakat.  Semua  ini  dilakukan  tidak  lain  halnya  untuk

menjadikan peserta didik menjadi muslim-muslimah yang menjadi panutan bangsa,

yang mana kita ketahui kondisi  pemuda-pemudi saat ini yang sebagian besar jauh

dari sisi positif. Dengan berbagai strategi tersebut, harapannya supaya peserta didik

mampu membiasakan  dan istiqomah  dalam menjalankannya.  Hal  ini  sebagaimana

juga harapan dari kepala Madrasah Ustadzah Miske Lakoro:

“Sesuai  dengan visi  dan  misi  MTs Alkhairaat  Bintauna,  mencetak  lulusan
yang tidak hanya berilmu pengetahuan tetapi juga beriman dan bertaqwa, itu
tujuan  kita  untuk  mengadakan  kegiatan-kegiatan  seperti  ini,  disamping
siswanya punya ilmu pengetahuan untuk yang terpenting adalah punya dasar
agama yang kuat, karena tidak ada artinya ilmu pengetahuan itu tidak didasari
dengan agama.”69

2. Kendala-kendala dalam Penerapan Stretegi di MTs Alkhairaat Bintauna

Pendidikan  Agama  Islam  adalah  proses  dan  aktivitas  yang  bertujuan  untuk

menghasilakn  perubahan  yang  dikehendaki  dalam diri  seseorang  terutama  peserta

68
 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 2019)

69 Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Miske Lakoro (Rabu, 20 November 2019)
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didik,  ia juga merupakan proses menjaga dan memelihara sifat-sifat  yang dimiliki

oleh peserta didik serta bakat dan kebolehan yang mereka miliki.

Mengingat  hal  tersebut  sudah  tidak  asing  lagi   bahwa  dalam  pendidikan

khususnya dalam membina  akhlak terdapat  banyak kendala  yang disebabkan oleh

keadaan pendidik itu sendiri maupun  dari pembawaan anak serta dari lingkungannya.

Diantara kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor Internal

1) Faktor dari Peserta Didik

Kepala Madrasah dan guru telah berusaha mencangkan pembiasaan baik setiap

hari dan memberikan contoh secara real kepada peserta didik, akan tetapi keadaan

peserta  didik  yang  satu  dengan  peserta  didik  yang  lainnya  berbeda,  mereka

mempunyai tingkat pemahaman dan kesadaran yang berbeda pula. Ada peserta didik

yang  kuat  pemahaman  agamanya  dalam  menjalankan  perintah  dan  menjauhi

larangan,  ada yang tidak.  Selain  itu,  mereka  cenderung hidup bebas  tanpa  terkait

dengan  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  dalam  hidupnya.  Contohnya  adalah

ketika tiba waktu sholat dzuhur berjamaah, sering beberapa peserta didik yang masih

berkeliaran dikantin bersama teman-teman mereka. Hal ini sebagaimana pernyataan

dari Mawaddah Kantohe:

“Penghambatnya malas, ada teman-teman yang masih berada dikantin padahal
sudah disuruh Ustadz untuk pergi kemejid.”70

70
 Hasil wawancara dengan peserta didik kelas VIII b Mawaddah Kantohe, (Minggu, 24 

November 2019)
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b) Faktor Eksternal

1) Faktor dari Pendidik

Berbagai macam jenis dari literatur sering mengatakan bahwa salah satu peran

pendidik adalah  digugu dan ditiru,  pendidik harus mampu menjadi teman bagi si

peserta didik agar hubungan antara guru dan murid menjadi nyaman, namun hal itu

tidak semua pendidik mampu melaksanakan.  Hal ini  sebagaimana pernyataan dari

waka kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

“Kendala, jadi contoh kepeserta didik secara langsung antara pendidik sama
peserta  didik itu kurang terutama pada pendidik yang mengajar  dikelas itu
harus memberi contoh secara langsung kepada peserta didik kalau tidak ya
dengan akhlak, misalkan pendidik mempunyai metode pengajaran anak, ada
misalkan 5S itu disini tidak berjalan baik, dikarenakan si pendidik yang tidak
mau menyapa  peserta  didik  duluan dan peserta  didik  yang takut  menyapa
pendidik karena disebabkan karena takut dengan pendidik tersebut.”71

Hal ini  serupa dengan pernyataan dari  Susi Afrianti  Tangahu peserta didik

kelas VII a:

“Tergantung juga pendidik, kalau pendidiknya keras (kiler) saya sering takut
kalau  menyapa  pendidik  tersebut,  tapi  kalau  pendidiknya  sering  bercanda
dengan peserta  didik,  saya selalu  menyapa pendidik  tersebut  walaupun itu
berada diluar lingkungan Madrasah.”72

2) Faktor dari Lingkungan (Pergaulaan)

71

 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 2019)
72
 Hasil wawancara dengan Peserta didik kelas VII a, (Minggu, 24 November 2019)
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Faktor lingkungan atau pergaulan juga merupakan kendala dalam pembinaan

akhlak. Pengaruh negatif banyak yang mereka dapat dari lingkungan sekitar mereka

apalagi usia remaja yang identik dengan ikut-ikutan atau bahkan coba-coba. Hal ini

sebagaimana pernyataan dari Rifki Paputungan peserta didik kelas IX a:

“Kalau dari teman yang awalnya nakal dan terpengaruh dengan temannya dan
menjadi  lebih  baik  itu  ada  kak,  tapi  ada  juga  yang  malah  yang  awalnya
anaknya baik-baik malah terpengaruh temannya yang nakal.”73

Hal serupa dengan pernyataan dari kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

“Kadang-kadang  anak-anak  itu  ketika  bergaul  itukan  sesuai  dengan
kelompoknya masing-masing ketika bergaul sama anak-anak yang baik maka
akan membawa efek ke anak itu juga menjadi anak yang baik pula, begitu
pula kalau akan itu bergaul dengan anak-anak yang suka bolos, maka anak
tersebut akan ikut membolos juga. Banyak contoh kasus seperti itu, tapi ketika
sudah  tahu  akan  ini  kelompoknya  biasa  melakukan  bolos  maka  bisa  kita
semua gerombolannya dan dikasih pembinaan.”74

3) Faktor dari Orang Tua

Peran  orang  tua  sangan  dibutuhkan  oleh  pihak  madrasah  karena  pembinaan

akhlak  yang  utama  adalah  memalui  pendidikan  keluarga,  namun  hal  ini  justru

menjadi  salah  satu  kendala  yang  dirasahkan  oleh  pihak  tenaga  pendidk  MTs

Alkhairaat  Bintauna.  Hal  ini  sebagaimana pernyataan  dari  kepala  Madrasah yakni

Ustadzah Miske Lakoro:

73 Hasil wawancara dengan Peserta didik kelas IX a, (Minggu, 24 November 2019)

74 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 
2019)
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“Kendalanya  itu  ada  yang  tidak  setuju  kalau  anaknya  misalkan  dihukum,
kendala sebenarnya bapak ibu guru tidak ada kendala, tapi ya mungkin karena
sesuatu hal yang dia tidak setuju, anak hanya begitu saja dipindahkan. Kadang
orang  tua  itu  kalau  ke  kesiswaan  yah  namanya  orang  tua  yah  membelah
anaknya,  kadang-kadang anaknya tidak jujur terhadap kesalahannya didepan
orang tua, seperti kejadiaan minggu lalu, ada anak yang sering bolos dan pada
saat  kami  panggil  orang  tuanya  dan  menggatakan  tentang  kesalahan  anak
tersebut, tapi orang tua tidak percaya dikarenakan kata orang tuannya anaknya
kalau dirumah pendiam dan penurut, dan saya memperlihatkan absensi baru
itu orang tuanya percaya.”75

3. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kendala-kendala Penerapan

Strategi  Kepala  Madrasah  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Kehidupan

Beragama Peserta Didik di MTs Alkhairaat Bintauna

Meningkatkan Kehidupan beragama  yang dilakukan oleh guru terhadap peserta

didik memiliki beberapa faktor yang menjadi kendala, akan tetapi  pendidik maupun

pihak madrasah  yang lain mempunyai usaha untuk menanggulangi terhadap kendala

tersebut, diantaranya:

a. Faktor internal

1). Faktor dari peserta didik

Solusi  faktor  dari  peserta  didik,  hal  ini  sebagaimana  pernyataan  Kepala

Madrasah Ustadzah Miske Lakoro:

“Pihak yang terlibat dalam  Upaya meningkatkan, semuanya yang jelas wali
kelas,  tatib  tapi tatib  itu  memang  setelah  sanksi  ya  sudah  hanya untuk

75
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memantau saja, guru-guru semuanya yang mengajar dikelas, ada kerjasamalah
antara semua pendidik, mestinyakan kita mendidik sama-sama”.76

Hal ini serupa dengan pernyataan dari Waka Kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

“Yang jelas  untuk   meningkatkan kehidupan beragama  ini  kita  melibatkan
semua guru terutama guru agama, aturan yang diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari,  pengalamannya.  Semuanya  pelaksanaan  pendidikan  harus
dikomunikasikan  dengan baik,  ada  pembinaan  termasuk  pembinaan  kepala
madrasah pada  tenaga  pendidik,  apalagi  terutama  untuk  anak-anak  yang
bermasalah, pasti disitu keterkaitan  pendidik, wali kelas ada hubungan yang
baik,  tatib. Disini  ada tatib,  penanggung jawab ketertiban,  itu  harus  intens
untuk  mendeteksi  anak  yang  bermasalah,  yang  jelas  untuk  dilapangan  itu
tatib, baru dikoordinasikan ke wali kelas dan kesiswaan. Itu yang bermasalah
Paling  parah nanti  alternatifnya  mau terus atau  keluar  pindah.  Kalo sudah
dibimbing masih melanggar terus”.77

Hal  ini  sebagaimana  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  selama  observasi,

bahwa  kegiatan-kegiatan  baik  dari  pemberian  keteladanan,  pembiasaan,  latihan-

latihan  telah  dilakukan  secara  continu  atau  rutin  oleh  pihak  madrasah  sehingga

menjadikan mereka akan terbiasa dan sedikit demi sedikit akan melaksanakan setiap

kegiatan  meningkatkan kehidupan beragama. Walaupun memang dalam melakukan

kemudian  adalah  dorongan  dari  hari  setiap  manusia  yang  mana  mereka  sudah

mengetahui antara yang baik dan buruk, namun di sisi lain juga perlunya stimulus

yang dilakukan oleh pihak  madrasah agar  peserta  didik memperoleh  hidayah dari

Upaya-upaya yang telah dilakukan.
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b. Faktor eskternal

1). Faktor dari pendidik

Pihak  yang terlibat  dalam  penerapan  strategi  ini misalnya  kepala  madrasah,

tenaga pendidik, tatib  madrasah lainnya harus menjalin kerjasama dengan  pendidik

lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menciptakan  kekompakkan  antar  pendidik dalam

membentuk akhlak  peserta didik terlebih lagi untuk melihat perkembangan perilaku

peserta didik dilingkungan madrasah, selain itu juga untuk memperketat pengawasan

terhadap  peserta didik. Tidak bisa dibayangkan apa jadinya tiap  pendidik saja tidak

bisa kompak dalam mencapai tujuan bersama.

Apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  akan  sulit  tercapainya  tujuan  yaitu  untuk

menjadikan peserta didik sebagai manusia yang insan kamil dan menjadi teladan di

lingkungannya  kelak.  Oleh  karena  itulah  ini  sebagaimana  pernyataan  dari  guru

Akidah  Akhlak yakni  Ustadzah  Hartuti  Datunsolang mengenai  harapan  adanya

bentuk keteladanan 5S agar berjalan lancer dan kompak dilakukan oleh semua guru

dan meminimalisir kendala:

“kalo  pendidik   mau memulai 5S itu tadi maka  peserta didik pun akan ikut,
satu contoh begini ketika  pendidik dengan  peserta didik bertemu lalu salam
Assalamualaikum maka suatu ketika  pendidik itu datang lagi  maka  peserta
didik akan memulai salam duluan atau suatu ketika anak yang awalnya tadi
disapa  oleh  pendidik dan ketika  bertemu  kembali  sebelum  pendidik  salam
duluan bisa jadi peserta didiknya yang salam duluan karna takut kedahuluan
sama pendidik  tersebut. Itu salah satu contoh untuk meningkatkan kehidupan
beragama”.78

78
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Hal ini memang dirasakan oleh peneliti selama melakukan observasi, pendidik

atau  peserta didik yang senyum dan ramah membuat  peneliti  merasa nyaman dan

merasa terbantu ketika melakukan kegiatan penelitian.  Sehingga membuat  peneliti

tidak  merasa  canggung.  Begitu  pula  sebaliknya  pendidik atau  peserta  didik yang

kaku, kurang senyum membuat peneliti kurang nyaman dan merasa asing.

2). Faktor dari lingkungan (pergaulan)

Sebagaimana pernyataan dari Waka kesiswaan Ustadzah Dewanti Mamonto:

“anak itu harus ditunjukkan harus diarakan pada pergaulan yang baik
harus  diarahkan  memilih  teman  yang  baik  jangan  sampai  memilih
teman yang ketika dia bergaul maka dia secara  tidak  langsung akan
ikut pergaulan yang tidak baik”.79

Selain itu juga diadakannya seminar untuk Peserta didik yang lebih mengarah

pada “menghindari narkoba” yang mana pelaksanaan seminar semacam ini di adakan

di MTs Alkhairaat Bintauna.

Dari  pernyataan tersebut  mengingatkan bahwa sebagai  tenaga pendidik yang

professional  juga  perlu  untuk  mengenali  karakter  peserta  didik,  dengan  pendidik

mengenal  karakter yang dimiliki  peserta didik,  maka dapat memudahkan  pendidik

dalam menghadapi  peserta didik, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam

menerapkan akhlak atau perilaku positif di lingkungan madrasah.

 Hasil wawancara dengan Guru Akidah Akhlak, Hartuti Datunsolang, (Sabtu, 23 November 
2019)

79 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan Dewanti Mamonto (Kamis, 21 November 
2019)
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3). Faktor dari orang tua

Kerja  sama  antar  pendidik atau  pihak  madrasah dengan  wali  murid  turut

menentukan keberhasilan pendidikan anak, artinya si anak tidak hanya membutuhkan

dukungan pendidik namun dukungan orang tua sangat mereka butuhkan. Oleh karena

itu perlunya pihak madrasah  juga memberikan laporan perkembangan peserta didik

baik dari segi pendidikan maupun perilaku selama di peserta didik kepada orang tua

peserta didik, sehingga apabila ada suatu permasalahan tidak hanya satu pihak yang

tahu  dan  menyelesaikan  sendiri.  Tujuan  kerjasama  adalah  untuk  membantu

menyelesaikan bersama-sama kendala dan membuat solusi sesuai porsi yang sedang

dihadapi, hal ini sebagaimana pernyataan dari guru Akidah Akhlak Ustadzah Hartuti

Datunsolang:

“kerjasama dengan pihak-pihak madrasah wali kelas, tatib,  orang tua, yang
jelas bekerjasama dengan orang tua mestinya  jadi  orang tuakan mengajak,
memberi binaan dirumah. Kalau madrasah juga membina,  memberi arahan,
memotivasi.80

Hal ini serupa dengan pernyataan  dari  Waka kesiswaan Ustadzah Dewanti

Mamonto:

“kalau misalnya  ada  masalah  dengan  salah  satu  peserta  didik itu  bisanya
pendidik  akan  mendatangi  kerumah  peserta  didik yang  bersangkutan,
misalnya  kalo  ada  peserta  didik yang  punya  masalah  dengan  akhlaknya
perilakunya  maka  wali  kelas   bekerjasama  dengan  waka  kesiswaan akan
mengorek masalah yang dihadapi anak itu masalahnya dimana, kalau bolos

80
 Hasil wawancara dengan Guru Akidah Akhlak, Hartuti Datunsolang, (Sabtu, 23 November 

2019)
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mesti  didatangi  karena  bebarapa  kalau saya  juga  ditugasi  oleh  madrasah
untuk dating  kerumah wali  murid  jika  ada  peserta  didik yang bermasalah,
misalnya  ada  yang  nakal,  sampe  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh
madrasah, kemudian bolos kemudian melakukan misalnya perkelahian itukan
orang tuanya dipanggil, yang pertama itu orang tuanya dipanggil, kalo orang
tuanya  dipanggil  sudah masi  melakukan  pelanggaran  yang sama,  biasanya
akan didatangi kerumah”.81

Pelaksanaan  kunjungan  kerumah  peserta  didik  ini  derdampak  sangat  positif

karena dalam kunjungan ini dapat memberikan motivasi kepada orang tua dan peserta

didik untuk lebih terbuka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah

yang sedang di alami antara orang tua dalam mendidik anak. Oleh karena itu, dalam

usaha  mengembangkan  mutu  pendidikan  agama  terlebih  mengenai  akhlak  anak,

dibutuhkan adanya kerjasama antara pendidik dengan orang tua. Pekerjaan pendidik

di madrasah akan lebih efektif  apabila  pendidik mengetahui latar belakang  peserta

didiknya,  peserta didik  yang kurang maju dalam pelajaran atau mempunyai maslah

dengan  akhlaknya.  Berikut  kerjasama  orang  tua  dan  pendidik  di madrasah

kekurangan  anak  didik  banyak  diatasi,  banyak  cara  yang  ditempuh  untuk

menyelesaikan masalah sehingga menjalin kerja sama antara orang tua dan pendidik

di madrasah sangatlah penting. 

Hal ini serupa dengan pernyatan dari Kepala Madrasah Ustadzah Miske Lakoro:

“Sering melakukan komunikasi baik antara  pendidik sama wali  murid atau
wali murid sama pendidik harus menjaga sehubungan komunikasi yang baik.

81
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Ketika  ada  perubahan  sikap  anak  dirumah  orang  tua  bisa  mendikusikan
kekami dan kamipun akan menanggapi”82

Hal  tersebut  sebagaimana  dari  pengamatan  peneliti  selama  observasi  bahwa

komunikasi  antara  orang  tua  dan  pihak  sekolah  amatlah  penting,  bisa  diketahui

terdapat  beberapa  orang  tua  peserta  didik yang  berkunjung  madrasah  untuk

menanyakan bagaimana putra atau putri mereka di Madrasah  baik itu yang sedang

mendapat masalah maupun yang baik-baik saja.

Hal  inilah  yang  perlu  diperhatikan  orang  tua  karena  karakter  anak  tidak

selamanya  Nampak  sama  yang  dilihat  di  lingkungan  keluarga.  Oleh  karena  itu

seringnya melakukan komunikasi atau kunjungan untuk mengetahui perkembangan

anak selama di lingkungan sekolah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah  pengumpulkan  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  wawancara,

observasi dan data dokumentasi,  maka selanjutnya peniliti  akan melakukan analisa

data untuk menjelaskan lebih lanjut hasil dari penilitian. Di bawah ini akan dibahas

analisa  seperti  tentang  strategi  meningkatkan  kualitas  kehidupan  beragama MTs

Alkhairaat Bintauna

1. Strategi Kepala  Madrasah  dalam Meningkatkan  Kualitas  Kehidupan

Beragama di MTs Alkhairaat Bintauna

82 Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Miske Lakoro (Rabu, 20 November 2019)
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Pelaksanaan  strategi yang  mana  dalam  pembinaan tabiat  ini  dilakukan  oleh

pendidik  secara  terus-menerus  sehingga  berharap  semua  upaya  ini  menjadikan

peserta  didik dapat  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  ditentukan  dapat

dilaksanakan sesuai dengan kehendak hati baik dalam lingkungan madrasah maupun

luar madrasa.  Adapun  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupan  beragama peserta

didik dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, diantaranya:

a. Keteladanan 

Sebagai  cerminan seorang  pendidik yang digugu dan ditiru,  maka hendaknya

pendidik menjaga dengan baik segala perbuatannya sehingga naluri peserta didik yang

suka  mencontoh  dan  meniru  menuju  kea  rah  yang  positif  seperti  halnya  yang

dicontohkan oleh  pendidik MTs Alkhairaat  Bintauna mengenai  berpakaian  sebagai

seorang muslim-muslimah.

1). Cara berpakaian

Cara  berpakaian  seseorang  merupakan  cerminan  pada  diri  orang  tersebut.

Sebagian  besar  tenaga  kependidikan MTs sendiri  juga  selalu  berpenampilan  rapi,

sopan  dan  mencerminkan  seorang  pendidik.  Hal  ini  bisa  diperhatikan  dari  jenis

pakaian dari  pendidik kenakan, jika pakaian yang digunakan adalah seragam maka

model pakaiannya sebagaimana baju dinas pendidik  yang sudah ditetapkan didaerah

mereka, sedangkan apabila pakaian bebas bahan yang digunakan adalah bahan kain
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misalkan baju busana muslim, kameja, bati, rok maupun celana kain dan yang jelas

tidak transparan begitu pula dengan karyawan yang lain. Sedangkan cara berpakaian

peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna juga dikatakan rapi baik dari  peserta didik

laki-laki  maupun  perempuan.  Tindakan  ini  juga  tidak  terlepas  dari  pendidik yang

mengajar  di  dalam kelas,  salah satunya yang dilakukan oleh  Ustadzah Tuti  selaku

guru akidah akhlak yang lebih sering menggunakan metode presentasi dan salah satu

metodenya dengan memberikan contoh model berpakaian secara Islami ketika proses

mengajarnya melalui tayangan-tanyangan diLebtop

2). Budaya 5S (Senyum, Salim, Sapa, Sopan, dan Santun

Peserta didik MTs Alkhairaat Bnintauna dibiasakan dengan penerapan budaya

5S baik terhadap  pendidik maupun teman.  Sehingga apabila  peserta didik bertemu

dengan peserta didik haruslah sopan dan santun terutama salim kepada pendidik, hal

ini agar  peserta didik mengetahui hakikat etika mereka terhadap  pendidik sehingga

mereka harus menjaga perilaku dihadapan seorang pendidik. Begitu pula bagi sesama

teman haruslah saling senyum dan sapa. Hal tersebut tidak lepas dari teladan yang

dilakukan oleh pendidik agar peserta didik nya juga mampu menerapkan 5S tersebut

yang  mana  guru  tersebut  dengan  selalu  murah  senyum ketika  berpapasan  dengan

peserta didiknya atau bertutur kata lemah lembut dan ramah kepada warga madrasah.

b. Pembiasaan
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Dengan adanya pembiasaan ini maka yang dirasa paksaan lama kelamaan sudah

tidak terasa lagi sebagaia paksaan dan metode melalui pembiasaan diantaranya:

1). Sholat Dzuhur Berjama’ah 

Pelaksanannya pada pukul 11:30 hingga 12:20 yaitu waktu istirahat kedua di

Fastabiqul  Khairaat.  Seluruh  peserta  didik wajib melaksanakan dengan berjama’ah

terutama bagi  peserta didik laki-laki, sedangkan bagi  peserta didik perempuan yang

punya udzur diperkenankan untuk istirahat atau bahkan sekedar di dalam kelas. 

2) Berdo’a ketika Apel Pagi

Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, tepat pada pukul 07.00 dan sekitar

15 menit digunakan untuk membaca doa apel yakni dimulai dari Asmaul Husna, ayat

kursi, Al-Baqara ayat 284-285.

3). Kebersihan 

Program  kebersihan  dikoordinir  oleh  OSIS,  setiap  harinya,  tim  dari  OSIS

memantau semua kelas serta sembunyi-sembunyi mengenai keadaan kebersian setiap

kelas.  Kemudian  setiap  satu  bulan  sekali  dan  bertepatan  pada  awal  bulan  ketika

pelaksanaa upacara selalu ada pengumuman untuk kelas yang terbersih sampai kelas

terkotor. Kelas yang memperoleh kategori sebagai kelas yang paling terbersih akan

mendapatkan imbalan  berupa barang untuk kebersihan kelas dari OSIS, sedangkan

kelas yang terkotor didenda sebanyak 50.000 rupuah.

c. Nasihat
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1). Melalui pembelajaran di dalam kelas

Pemberian nasihat lebih sering dilakukan oleh  pendidik ketika kegiatan proses

pembelajaran di dalam kelas salah satunya yang dilakukan oleh  Ustadzah Tuti lebih

sering  memakai  metode  presentasi.  Dengan  membagi  siswa  menjadi  kelompok-

kelompok terlebih  dahulu,  didiskusikan kemudian  presentasi.  Dan yang paling inti

dari proses pembelajaran ini adalah harus dipantau oleh guru dan akan membenarkan

pernyataan-pernyataan yang salah serta memberikan pemahaman melalui contoh dan

nasihat.

d. Latihan

Bentuk latihan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas keidupan beragama

siswa ialah untuk mengasah potensi ilmu yang mereka miliki adalah diantaranya:

1). Kultum

Setiap  selesai  selesai  pelaksanaan  sholat  dzuhur  berjama’ah.  Diperkenankan

bagi salah satu peserta didik yang memiliki jadwal untuk melakukan ceramah singkat

atau  kultum  di  mimbar.  Pelaksanaa  kultum  ini  diatur  dengan  jadwal  yang  telah

disusun  baik  dari  peserta  didik kelas  VII,  VIII maupun  IX dan  kultum  bisa

disampaikan dengan durasi sekitar 7 menit atau lebih sesuai dengan kemampuannya.

Setelah si penceramah selesai menyampaikan. 

2). Hafalan juz ‘Amma, Hadits dan Syair-syair Islami
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Salah satu program yang tidak kalah menarik yaitu program hafalan juz’amma,

jika  yang  sering  kita  ketauhi  bahwa  hafalan  juz’amma  sudah  dianggap  lumrah

dilingkungan pondok pesantren. Seluruh peserta didik dari kelas VII sampai kelas IX

mempunyai kewajiban untuk menghafal surah-surah yang ada dijuz 30, selain itu juga

menghafal hadits dan syair-syair Islami. 

Dampak  edukatif dari latihan ini dapat dijadikan tolak ukur dalam memantau

kesempurnaan hafalan dan pelaksanaan ibadah. Melalui metode tersebut, kita dapat

membiasakan anak-anak didik untuk teliti dan menetapkan kesimpulan yang benar.

Dalam hal ini, setiap anak didik mengerjarkan tugas-tugasnya dihadapan pendidiknya

untuk kemudian pendidik meluruskan setiap kekiliruan yang dilakukan anak didik.

e. Hukuman 

Hukuman  yang  diberikan  bukanlah  hukuman  fisik  yang  sering  menjadi

dilembaga lain yang kita ketahui selama ini melalui media sosial. Hukuman juga dapat

mengontrol peserta didik agar taat dalam mematuhi aturan. Sebab dengan mendapat

hukuman peserta didik menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya yang melanggar

peraturan  itu.  Tetapi  harus  dilihat  juga  hukuman  yang  diberikan.  Hukuman  yang

diberikan  tidak  semata-mata  untuk  menyiksa  dan  mengekang  peserta  didik.  Tapi

dengan  cara  yang  baik  dan  mendidik.  Sebab  dengan  mendapat  hukuman  yang

seenakknya dapat merusakn mental peserta didik dan menggangu psikologis peserta

didik sendiri.
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Demikianlah berbagai metode yang diberikan dalam  meningkatkan kehidupan

beragama peserta didik yang semua ini bertujuan menjadikan peserta didik lebih baik

dan memiliki nilai tambah dari madrasah lain yaitu memiliki akhlak yang mulia.

2. Kendala-kendala  dalam  Penerapan  Strategi  Kepala  Madrasah  dalam

Meningkatkan  Kualitas  Beragama  Peserta  Didik  di  MTs  Alkhairaat

Bintauna

Diantara kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

1). Faktor dari peserta didik

Ada beberapa peserta didik sering menunda-nunda perg kemesjid baik laki-laki

maupun  perempuan  bahkan  mereka  makan  atau  jajan  kekantin,  walaupun  peserta

didik tersebut tetap menjalankam namun ada yang masih menunda-nunda.

b. Faktor eksternal

1). Faktor dari Pendidik

Salah satu peran pendidik adalah digugu dan ditiru, dilain waktu pendidik harus

mampu menjadi teman bagi si peserta didik  agar hubungan antara  pendidik dengan

peserta didik menjadi nyaman, namun hal ini tidak dilakukan oleh semua  pendidik

terutama  dalam penerapan  5S,  terdapat pendidik yang  kurang  senyum atau  salam

kepada peserta didik  sehingga ketika berpapasan hal itu juga membuat  peserta didik
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enggan  melakukannya,  tutur  katanya  ketika  dengan  peserta  didik seperti

berkomunikasi dengan teman sendiri,  memang itu perlu dilakukan pendidik supaya

ada rasa keterbukaan namun harus  tetap  kembali  bagaimana  etika  antara  pendidik

dengan peserta didik dan juga sebaliknya.

2). Faktor dari lingkungan (pergaulan)

Pengaruh  negatif banyak  yang  mereka  dapat  dari  lingkungan  sekitar  mereka

apalagi usia remaja yang identik dengan ikut-ikutan atau bahkan coba-coba. Seperti

contoh pasangan teman memang sangat mempengaruhi peserta didik, pasangan teman

yang baik akan memberi perilaku yang positif dan pasangan teman yang buruk akan

sering menunda-nunda, malas atau memberi perilaku yang negatif.

3). Faktor dari orang tua

Peran  orang  tua  sangat  dibutuhkan  oleh  pihak  madrasah karena  pembinaan

akhlak yang utama adalah melalui pendidikan keluarga, namun yang justru dirasakan

oleh pihak guru  MTs   bahwa terdapat  orang tua yang kurang mendukung dengan

pembinaan yang dilakukan terutama dari kesiswaan, misalnya orang tua yang tidak

terima dengan keputusan yang disarankan untuk memperbaiki anak yang bermasalah

atau meminta bukti bahwa anaknya melakukan kesalahan.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kendala-kendala Penerapan

Strategi  Kepala  Madrasah  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Kehidupan

Beragama Peserta Didik Di Mts Alkhairaat Bintauna

Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut, diantaranya:
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a. Faktor internal

1) Faktor dari peserta didik

Usaha yang dilakukan untuk peserta didik adalah dengan melakukan kerja sama

antar  guru di  madrasah terutama yang bertugas  menjadi  tatib  pada hari-hari  yang

sudah dijadwalkan dengan mendisiplinkan terutama yang sering mengulur-ulur waktu

Sholat Berjamaah dan yang sering terlambat.

b. Faktor eksternal 

1) Faktor dari pendidik

Adanya pengarahan dari kepala madrasah kepada semua guru baik itu sebelum

mengajar  dikelas,  ketika  istrahat  maupun  pada  saat  rapat  dinas  untuk  lebih

memberikan  keterlibatan  dalam  proses  penarapan  strategi  tersebut  kepada  peserta

didik yang mana ketika didalam kelas atau diluar kelas.

2) Faktor dari lingkungan (pergaulan)

Untuk  mengarahkan  peserta  didik  agar  tidak  terjerumus  pada  lingkungan

pergaulan yang negatif pihak MTs Aklhairaat Bintauna sering mengadakan seminar

dengan mendatangkan narasumber biasanya dengan tema menghindari narkoba yang
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dihadiri oleh peserta didik dari semua tingkat kelas. Pelaksanaan seminar ini biasanya

diadakan didalam kelas.

3) Faktor dari orang tua

Kerjasama antara guru atau pihak madrasah dengan wali murid. Oleh karena itu

pihak  madrasah  memberikan  laporan  perkembangan  peserta  didik  baik  dari  segi

pendidikan  maupun  perilaku  selama  di  madrasah  kepada  orang  tua.  Selain  itu,

pelaksanaan  kunjungan  ke  rumah  peserta  didik  berdampak  sangat  positif   karena

adalam kunjungan ini dapat memberikan motivasi kepada orang tua dan peserta didik

untuk lebih terbuka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

sedang dialami antara orang tua dalam mendidik anak. Hal ini yang menjadi bahwa

komunikasi antara orang tua dengan pihak madrasah itu sangat diperlukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian  yang telah  dilakukan peneliti  di  lapangan,  maka

peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  tentang Strategi  Kepala  Madrasah  dalam

Meningkatkan  Kualitas  Kehidupan  Beragama  Peserta  didik  di  MTs  Alkhairaat

Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Utara

1. Strategi  Kepala Madrasah dalam Meninggkatkan Kualitas  Kehidupan

Agama Peserta Didik di MTs Alkhairaat Bintauna

Adapun  Strategi  kepala  madrasah dalam  meninggkatkan  kualitas

kehidupan agama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna dilakukan dengan

menggunakan  beberapa  strategi,  diantaranya:  a).  keteladanan  melalui:  cara

berpakaian dan menerapkan 5S (senyum, salim, sapa, sopan dan santun); b).

pembiasaan  melalui:  sholat  dzuhur  berjama’ah,  berdo’a  ketika  apel  pagi,

kebersihan. c) nasihat melalui: proses pembelajaran didalam kelas; d) latihan

melalui:  kultum,  hafalan  juz  ‘amma,   Hadits  dan  Syair-syair  Islami;  e)

hukuman  melalui:  terlambat  1  kali  (Berlari  memutari  halaman  Madrasah,

Memberihkan kamar mandi, Memberihkan halaman madrasah) Terlamabat 3

kali (Panggil orang Tua dan membuat Surat pernyataan) Bolos 3 kali (Panggil
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orang tua dan Surat pernyataan) Pelanggaran paling berat misalnya minum

minuman keras  hukumannya (dikeluarkan dari Madrasah).

2. Kendala-kendala  dalam  Penerapan  Strategi  Kepala  Madrasah  dalam

Meningkatkan  Kualitas  Beragama  Peserta  Didik  di  MTs  Alkhairaat

Bintauna

Diantara  kendala-kendala  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  a)  faktor

interal: 1) faktor dari peserta didik yaitu kurangnya kesadaran, dan b) faktor

eksternal yaitu: 1) faktor pendidik yaitu kurangnya menerapkan 5S. 2) faktor

lingkungan pergaulan dan 3) faktor orang tua yang kurangnya dukungan dan

perhatian.

3. Upaya  yang  Dilakukan  dalam  Menanggulangi  Kendala-kendala

Penerapan  Strategi  Kepala  Madrasah  dalam  Meningkatkan  Kualitas

Kehidupan Beragama Peserta Didik Di Mts Alkhairaat Bintauna

Upaya untuk menanggulangi terhadap kendala tersebut diantaranya: a)

faktor  internal:  1)  faktor  dari  peserta  didik yaitu  dengan kerja  sama antar

pendidik;  dan b) faktor  eksternal  yaitu:  1) faktor  pendidik yaitu  seringnya

kepala madrasah melakukan arahan kepada semua guru; 2) faktor lingkungan

yaitu dengan mengadakan seminar dan 3) faktor orang tua dengan menjaga

komunikasi yang baik dengan pihak madrasah.
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B. Saran

Dari  hasil  penilitian  yang dilakukan di  MTs Akhairaat  Bintauna maka penulis

memberikan saran sebagai pertimbangan dari beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Lembaga

a. Hendaknya  pihak  madrasah memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas

terhadap  peraturan  kegiatan  yang  sudah  ada.  Hal  tersebut  agar

menumbuhkan rasa jera terhadap  peserta didik yang berbuat kurang

baik.

2. Bagi Tenaga Pendidik

a. Senantiasa  bekerja  sama  dengan  wali  murid  untuk  melakukan

pemantauan terhadap peserta didik

b. Menjadi tauladan yang baik bagi peserta didiknya

c. Hendakya  pendidik mempetahankan pelaksaan pembinaan akhalaqul

karimah yang sudah membudaya dalam lingkungan sekolah, bahkan

diharapkan dapat ditingkatkan dan jauh lebih baik lagi.

3. Bagi peserta didik

a. Senantiasa mentaati peraturan dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan

di madrasah

b. Hendaknya peserta didik  memupuk kesadaran akan pentingnya yang

di ajarkan di madrasah, sehingga mereka dapat memperbaiki akhlak

mereka  tanpa  harus  dikomando  terlebih  dahulu  dan  dapat

mempraktekannnya dalam kehidupan sehari-hari.
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c.  Peserta didik perlu merenungi diri sendiri akan perbuatan-perbuatan

yang tidak baik, karena segala perbuatan kita pastinya dipertanggung

jawabkan diakhirat kelak.

4. Bagi  peneliti  selanjutnya,  hasil  penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai

bahan  perbandingan  dan  referensi  untuk  penelitian,  dan  sebagai  bahan

perbandigan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Kepala Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bintauna

1. Sudah berapa lama ustazah menjabat sebagai kepala Madrasah ?

2. Sejauh ini, bagaimana pandangan ustazah terkait perilaku peserta didik baik

terhadap kepala madrasah, guru, maupun terhadap peserta didik yang lain ?

3. Apa  saja  Strategi  yang  dilakukan  kepala  madrasah  dalam  meningkatkan

kehidupan beragama peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna ?

4. Bagaimana penerapan dari strategi tersebut ?

5. Sudah berapa lama strategi ini diterapkan ?

6. Bagaimana  perkembangan  kehidupan  beragama  peserta  didik  di  MTs

Alkhairaat Bintauna  setelah diterapkan strategi tersebut ?

7. Apa saja  faktor  pendukung  kepala  madrasah  dalam meningkatkan  kualitas

kehidupan beragama di MTs Alkhairaat Bintauna ?

8. Apa saja kendala kepala Madrasah dalam meningkatkan kualitas kehidupan

beragama di MTs Alkhairaat Bintauna ?

9. Apa solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?
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INSTRUMEN WAWANCARA

Waka Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bintauna

1. Bagaimana  perilaku  peserta  didik  di  MTs  Alkhairaat  Bintauna,  terhadap

kepala madrasah, guru, maupun peserta didik yang lain ?

2. Bagaimana sikap peserta  didik  setelah diterapkan strategi  kepala madrasah

dalam meningkatkan kehidupan beragama di MTs Alkhairaat Bintauna ? 

3. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di MTs Alkhairaat Bintauna ?

4. Apa saja upaya dan metode yang digunakan guru kepada peserta didik untuk

membina perilaku khususnya melalui kegiatan keagamaan ?

5. Apa saja tujuan dan manfaat dari kegiatan keagamaan tersebut ?

6. Apa saja kendala dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di MTs Alkhairaat

Bintauna?
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INSTRUMEN WAWANCARA

Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bintauna

1. Bagaimana perilaku peserta didik di MTs Alkhairaat Bintauna, terhadap

kepala madrasah, guru, maupun peserta didik yang lain ?

2. Bagaimana sikap peserta didik setelah diterapkan strategi kepala madrasah

dalam meningkatkan kehidupan beragama di MTs Alkhairaat Bintauna ? 

3. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di MTs Alkhairaat Bintauna

?

4. Apa saja upaya dan metode yang digunakan guru kepada peserta didik

untuk membina perilaku khususnya melalui kegiatan keagamaan ?

5. Apa saja tujuan dan manfaat dari kegiatan keagamaan tersebut ?

6. Apa  saja  kendala  dalam  melaksanakan  kegiatan  keagamaan  di  MTs

Alkhairaat Bintauna?
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INSTRUMEN WAWANCARA

Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bintauna

1. Bagaimana  perasaan  saudara/i  selama  bersekolah  di  MTs  Alkhairaat

Bintauna ?

2. Menurut Saudara/i, bagaimana perilaku teman-teman saat mengikuti kegiatan

keagamaan di Madrasah ?

3.  Apakah saudara/i rutin melakukan kegiatan keagamaan di Madrasah ?
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Dokumentasi

Papan nama MTs Alkhairaat Bintauna

Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs Alkhairaat Bintaun
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wawancara dengan Waka Bidang Kesiswaan MTs Alkhairaat Bintauna

Guru Akidah Akhlak di MTs Alkhairaat Bintauan
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Wawancara dengan Peserta didik Kelas XI A

Wawancara dengan Peserta didik kelas VII A
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Wawancara dengan Peserta didik (OSIS) 

Wawancara dengan peserta didik kelas VIII A
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Pembacaan Doa Apel pagi
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Shalat Dzuhur dihalaman madrasah
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