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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Pembahasan ini akan dilakukan peneliti dengan merujuk pada hasil 

temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, 

observasi, dan dokuentasi di SMA Negeri 1 Ngunut. Pada uraian ini peneliti 

akan mengungkap dan memaparkan mengenai hasil penelitian dengan cara 

membandingkan atau mengaitkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah 

dirumuskan. 

1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pada 

dimensi pengetahuan keberagamaan di SMA Negeri 1 Ngunut 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa 

dalam meningkatkan dimensi pengetahuan keberagamaan di SMAN 1 Ngunut 

diantaranya yaitu:  

a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Untuk meningkatkan dimensi pengetahuan keberagamaan guru PAI 

guru mengatasinya dengan peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

pemberian proses pembelajaran yang kreatif seperti penambahan media 

pembelajaran juga dengan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan 

sehari hari, selain itu guru juga menambahkan literasi dari berbagai media 

masa seperti buku, internet dan majalah-majalah kepada siswa supaya 

wawasan dan pengetahuan siswa mengenai pembelajaran Agama lebih 
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luas serta yang paling utama adalah membuat pembelajaran di kelas lebih 

kreatif dan menarik sehingga meningkatkan minat siswa dalam belajar.  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Asmaun 

Sahlah dalam bukunya Mewujudkan Budaya Religious Di Sekolah yaitu 

Sesuai dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran harus berpusat pada 

peserta didik, pembelajaran sebagai upaya menemukan dan menggali 

pengetahuan baru (in-quiry), sebab itu pembelajaran harus dilakukan 

secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang dan memotivasi.
1
 

 Selain itu untuk mengetahui pengetahuan baru tentang 

keberagamaan, dalam menerapkannya guru PAI menggunakan 

perencanaan pembelajaran sesuai dengan silabus dan RPP sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan sekolah, serta menambahkan berbagai literasi dari 

media pembelajaran dan juga media masa agar pembelajaran keagamaan 

bisa berkembang lebih luas. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh   Asmaun 

Sahlah dalam bukunya Mewujudkan Budaya Religious Di Sekolah yaitu 

upaya memaksimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam dilakukan 

secara sistemik dan sistematis mulai tahapan perencanaan, sebagaimana 

tercermin dalam silabus dan RPP serta bentuk-bentuk kegiatan keagamaan 

yang terjadwal sebagai pendukung kegiatan di kelas. Di lihat dari 

perencanaanya baik yang tertuang dalam silabus dan RPP maupun 

berdasarkan pengakuan informan memang harus ada upaya sistemik dan 

                                                           
1
 Asmaun Sahlah, Mewujudkan budaya religious di sekolah,(Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2010), hal 107 
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terstruktur dari guru pendidikan agama Islam untuk mengefektifkan 

pembelajaran dan meningkatkan daya tarik pembelajaran kepada peserta 

didik.
2
 

b. Internalisasi Nilai Keberagamaan  

 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam meningkatkan dimensi 

pengetahuan keberagamaan guru PAI mengatasinya dengan internalisasi 

nilai keberagamaan (kejujuran, rendah hati, kedisiplinan) yaitu dengan 

memberikan gambaran, contoh ketika pemelajaran di kelas serta 

memberikan nasihat dan keteladanan secara langsung ketika di luar kelas.  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhaimin 

dalam bukunya Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah) Menurut Muhaimin ada beberapa 

tahap dalam internalisasi nilai, yaitu: (1) tahap transformasi nilai, yakni 

pada tahap ini guru hanya sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik 

dan yang kurang baik kepada siswa, yang semata-mata sebagai komunikasi 

verbal, (2) tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan 

jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antar siswa dengan 

guru bersifat interaksi timbal balik, dalam tahap ini guru terlibat 

memberikan respon yang sama yakni menerima dan mengamalkan nilai 

itu, (3) tahap trans internalisasi yakni dalam tahap ini penampilan guru 

                                                           
2
 Ibid, hal 107 
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dihadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya melainkan sikap mentalnya 

(kepribadiannya).
3
 

2. Strategi guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pada 

dimensi sikap keberagamaan di SMA Negeri 1 Ngunut 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa dalam 

meningkatkan sikap keberagamaan siswa diantaranya yaitu: 

a. Keteladanan 

Peningkatkan sikap keberagamaan yaitu dengan memberikan 

keteladanan pada siswa seperti pada saat masuk waktu sholat dzuhur 

berjamaah guru segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat dzuhur 

bersama siswa. Begitu juga memasuki waktu sholat dhuha walaupun di 

SMA Negeri 1 Ngunut tidak wajib untuk dilaksanakan tetapi ada beberapa 

guru yang melaksanakannya Selain itu guru juga memberikan contoh 

dengan datang tepat waktu. Jadi tidak hanya siswa saja yang harus datang 

tepat waktunya. Ini merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk 

meningkatkan perilaku keberagamaan siswa karena mereka bisa melihat 

langsung ketika guru memberikan keteladanan.serta dapat mengikuti jejak 

guru dalam dalam beribadah. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhaimin 

dalam bukunya Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah) yaitu keteladanan dapat dilakukan 

melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan persuasif atau mengajak 

                                                           
3
   Muhaimin,  Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal 294 
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kepada para warga sekolah dengan cara halus, dengan memberikan alasan 

dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka.
4
 

b. Pemberian Nasihat 

Selain itu untuk meningkatkan sikap keberagamaan yaitu dengan 

memberikan nasihat pada siswa terutama ketika pembelajaran di kelas 

berlangsung guru selalu menyisipkan nasihat-nasihat untuk mengingatkan 

siswa agar selalu meningkatkan sikap keberagamaannya serta dikaitkan 

dengan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari sehingga siswa akan lebih 

bisa memahaminya. Selain ketika di pembelajaran di kelas, guru juga tidak 

lupa untuk memberikan nasihat ketika di luar kelas. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad 

Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama Islam yaitu 

pemberian nasihat ini dapat menanamkan pengaruh yang baik dalam jiwa 

apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui 

pintunya yang tepat. Sementara itu cara pemberian nasihat kepada peserta 

didik, para pakar menekankan pada ketulusan hati, dan indikasi orang 

memberikan nasihat dengan tulus ikhlas, adalah orang yang memberi 

nasihat tidak berorientasi kepada kepentingan material pribadi. Hal ini 

sebagaimana yang dikatakan Muhammad Munir Musa yang dikutip oleh 

Noer Aly, hendaknya nasihat itu lahir dari hati yang tulus. Artinya, 

pendidikan berusaha menimbulkan kesan bagi peserta didiknya bahwa ia 

                                                           
4
 Ibid, hal 301 
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adalah orang yang mempunyai niat baik dan sangat peduli terhadap 

kebaikan peserta didik.
5
 

3. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan pada 

Dimensi Berperilaku Keberagamaan Di SMA Negeri 1 Ngunut 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa 

dalam meningkatkan sikap keberagamaan siswa diantaranya yaitu: 

a. Pembiasaan 

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan dimensi berperilaku 

keberagamaan yaitu dengan melakukan pembiasaan. Di SMA Negeri 1 

Ngunut program keagamaannya banyak yaitu sholat dhuha dan sholat 

dzuhur berjamaah, yasin tahlil rutin, yasin tahlil anjangsana, infaq 

mingguan, ekstrakurikuler keagamaan meliputi qiro’ah dan hadran dan 

lain-lain. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut tentu siswa lama-lama akan 

terbiasa melaksanakannya tanpa disuruh. Seperti infaq migguan yang rutin 

dilaksanakan setiap hari Jum’at pagi diharapkan ketika mereka berada di 

luar sekolah, mereka juga melaksanakannya sehingga perilaku 

keberagamaannya bisa lebih meningkat.. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zakiah 

Darajat dalam bukunya yang berjudul Membina Nilai-Nilai Moral di 

Indonesia yaitu metode pembiasaan merupakan suatu metode yang sangat 

penting terutama bagi pendidikan akhlak terhadap anak-anak, karena 

seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapan 

                                                           
5
 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hal. 192 
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melaksanakan dengan mudah dan senang hati. Bahkan segala sesuatu yang 

telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap 

berlangsung sampai usia tua.  Lebih lanjut Zakiah Darajat mengemukakan 

bahwa anak yang sering mendengarkan orangtuanya mengucapkan nama 

Allah, umpamanya, maka ia akan mulai mengenal nama Allah. Hal itu 

kemudian akan mendorong tumbuhnya jiwa keagamaan pada anak 

tersebut.
6
 

b. Pemberian Penghargaan 

Untuk meningkatkan perilaku keberagamaan siswa guru PAI 

melakukan pemberian penghargaan baik secara ucapan atau bisa dengan 

nilai tambah. Hal ini tentu sangat perlu dilakukan untuk memotivasi siswa 

untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar atau dalam berperilaku 

terutama perilaku keberagamaannya. Dalam memberikan penghargaan 

guru PAI biasanya memberikan pujian secara langsung, memberikan nilai 

tambah, terkadang guru memberikan hadiah ecil atau sedikit uang saku 

sehingga memacu siswa untuk berlomba-lomba mendapatkan reward dari 

gurunya. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang telah dipaparkan oleh 

Hurlock dalam  Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 9 Edisi 1 yaitu 

pemberian penghargaan merupakan alat yang penting untuk mendorong 

anak agar berperilaku yang baik. Menurut Hurlock, istilah penghargaan 

berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. 

                                                           
6
 Zakiah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 

hal  87 
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Penghargaan membuat anak berperilaku sesuai dengan harapan sosial dan 

memotivasi anak untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. 

Oleh karena itu, sekolah memegang peranan penting untuk memberikan 

penghargaan dalam pengaturan perilaku. Penggunaan metode reward atau 

pemberian hadiah (penghargaan) bukan semata-mata untuk menghargai 

prestasi anak saja, hal tersebut juga dapat memotivasi anak berperilaku 

yang baik.
7
 

c. Pemberian Hukuman 

Untuk meningkatkan perilaku keberagamaan siswa strategi yang 

dilakukan oleh guru PAI di SMA Negeri 1 Ngunut dalam perilaku 

keberagamaannya yaitu dengan memberikan hukuman.  Biasanya guru 

akan memberikan tugas merangkum atau bercerita di depan kelas yang 

tentunya siswa akan sedikit malu dan akan membuat siswa jera serta tidak 

mengulanginya lagi. Apabila ada siswa yang tidak jera, bandel dan tetap 

mengulangi kesalahan yang cukup berat, akan diserahkan ke bagian BK 

(Bimbingan Konseling) untuk selanjutnya di tindak lanjuti.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang telah dipaparkan oleh 

Pelaksanaan metode pendidikan akhlak yang dilakukan melalui 

keteladanan, nasihat dan pembiasaan, dalam pelaksanaannya jika terjadi 

permasalahan, perlu adanya tindakan tegas atau hukuman. Menurut 

Athiyah al-Abrasyi, hukuman yang diterapkan kepada peserta didik harus 

memenuhi tiga persyaratan sebelum melakukannya, yaitu: sebelum 

                                                           
7
 Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 9 Edisi 1, April 2015, hal. 98 
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berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul, pukulan tidak boleh 

lebih dari tiga kali, diberikan kesempatan kepada anak untuk tobat dari apa 

yang ia lakukan dan memperbaiki keselahaannya tanpa perlu 

menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).
8
 

                                                           
8
 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1970), hal. 153 


