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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah Muhammadiyah merupakan sekolah yang bernuansa 

Islam, yang mana setiap sekolah Muhammadiyah tentunya memiliki visi 

dan misi yang menekankan pada Keagamaan. Sudah diketahui bahwa 

dunianpendidikan merupakan salah satu  lembaga nyata yang dapat 

memberikan pembinaangmoral, sikap dan perilakumterhadapksiswa. 

Fenomena nyata yang terdapat pada tingkah laku peserta didik yang 

mengarahkan pada tujuan pendidikan diantaranya yaitu upaya pencapaian 

melalui proses pembelajaran tidak sepenuhnya dapat membentuk sikap 

religius siswa dengan baik. 

Siswa sekolah menengah termasuk dalam kelompok usia remaja, 

pada tingkatan ini usia dikelompokan sesuai pembagiannya, yaitu masa 

awal usia remaja 12 sampai 16 tahun, masa usia remaja akhir 17 sampai 21 

tahun.
2
 Masa Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju ke masa dewasa.
3
 Remaja di sini yaitu seorang yang dari masa 

kecil menuju masa dewasa, yang mana dalam berfikir, bersikap dan 

bertindak tidak  lagi seperti anak-anak. Namun bukan juga orang dewasa 

yang sudah bisa berfikir matang dalam mengambil keputusan. Di mana 

pada masa ini terdapat sebuah pencapaian proses menuju perkembangan 
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anak yang mengandung unsur serta  usaha pada diri mereka untuk menuju 

kedewasaan atau jati diri mereka.  

Latar belakang munculnya penelitian ini yaitu melihat bahwa 

masih ada siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang akhlaknya kurang 

baik. Disisi lain kegiatan keislaman di sana sudah berjalan dengan baik, 

namun masih terdapat siswa yang belum menerapkan sikap religius dalam 

kehidupannya. Pada saat ini pergaulan remaja sangat mempengaruhi 

tingkah laku siswa remaja. Oleh sebab itu penanaman sikap religius sangat 

penting dan sangat berpengaruh pada siswa usia remaja. Dan peran guru 

dalam pembentukan sikap religius siswa remaja sangat penting, 

persoalannya di sini yaitu seberapa besar kinerja guru untuk memberi 

tanggung jawab dalam penanaman sikap religius, melihat bahwa siswa 

sekolah menengah berada pada posisi labil. 

Dengan alasan untuk mengetahui apa yang dilakukan seorang 

pendidik untuk meningkatkan sikap religius siswa, penulis membahas 

mengenai upaya untuk membentuk sikap religius melalui kegiatan 

keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. menurut bahasa upaya 

adalah usaha, do’a dan ikhtiar. Sedangkan secara istilah upaya yaitu usaha 

yangmdilakukan seseorang untuk menggali dan mengerahkan potensi diri 

berupa tenaga, pikiran, perasaan untuk melakukan pekerjaan tertentu demi 

mencapai sesuatu.
4
 Adapun upaya yang dimaksud dimsini adalahmusaha 

yangydilakukan oleh kordinator kegiatan keislaman dan para guru dalam 
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membentukksikappreligius siswa yang dikakukan melalui kegiatan 

keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

Kata membentuk dalam kamus  bahasa Indonesia berarti 

membimbing, mengarahkan (pendapat, pendidik, watak, pikiran).
5
 Adapun 

yang dimaksud dengan membentuk sikap religius adalah membimbing dan 

mengarahkan kepada sikap religius yang berhubungan dengan lima macam 

dimensi keagamaan. Sikap religius merupakan sikap yang berhubungan 

dengan Keagamaan, salah satu sikap yang harus dimiliki setiap muslim 

dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keislaman yaitu sikap 

religius. Yang mana dalam penelitian ini akan membahas upaya yang 

dilakukan oleh pendidik dalam mengarahkan siswa menuju sikap religius 

melalui kegiatan keislaman.  

Kegiatan adalah aktivitas atau pekerjaan, kekuatan dan 

ketangkasan.
6
 Keislaman yaitu berasal dari kata islam, yang dimaksud 

keislaman disini meliputi hal-hal yanggberkaitanndengan agama islam. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk 

kegiatan keislaman yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Subyek 

penelitiannya yaitu kordinator kegiatan keislaman, dan beberapa guru yang 

ada di sekolah tersebut. 

Bentuk-bentuk kegiatan keislaman yang ada di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta diantara lain meliputi sholat duha berjamaah 

sebelum mulai pembelajaran, do’a bersama dipimpin oleh guru piket, baca 
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tulissal-qur’ann(BTA) untuk kelas tujuh, tadarus Al-Qur’an, shalat dzuhur 

berjamaah, kultum bergilir, setoran tahfidz untuk kelas program unggulan, 

sholat jum’at berjamaah, infaq shodaqoh, peringatan hari besar islam 

(PHBI), dan malam bina damping (Mabit).
7
 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Guru adalah dengan 

memberikanmmotivasi-motivasiyyang membangunnsemangat siswa untuk 

terus melakukan kegiatan yang ada supaya dapat menjadi pribadi yang 

baik sesuai dengan aturan Agama. Melihat dari suasana sekolah, sebagian 

besar siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta sudah 

menunjukkan sikap religiusitasnya. Hal ini terbukti ketika penulis 

melakukan penelitian pada hari jum’atttanggal 155Maret 2019 banyak 

siswa yang on time dalam melakukan segala jenis kegiatan yang telah 

terjadwal. 

Alasan penulis memilih SMP Muhammadiyah 4 Surakartaasebagai 

tempat penelitian yaitu karena melihat bahwa sekolah tersebut termasuk 

sekolah yang memiliki jadwal bahkan agenda kegiatan keislaman yang 

bagus. Dengan kegiatan keislaman yang ada dapat membentuk sikap 

religius siswa dengan sendirinya. Meskipun disisi lain ternyata masih saja 

ada siswa yang suka melanggar dengan tidak mengikuti kegiatan 

keislaman yang telah terjadwalkan, namun guru terus berupaya agar siswa-

siswi selalu mengikuti kegiatan keislaman yang sudah terjadwalkan. 
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Dari hal-hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai upaya membentuk sikap religius siswa melalui kegiatan 

keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkannlatarbbelakangmmasalahmdi atas,mmaka fokus rumusan 

masalahhyang dijadikan penelitiannadalah : 

1. Bagaimana upaya guru dalammmembentuk sikap religiusssiswa 

melaluikkegiatan keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Apa bentuk kegiatan keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuanndarippenelitiann iniyyaituu mendeskripsikan mengenai 

bentuk-bentuk kegiatan keislaman yang ada di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta dan untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam 

membentuk sikap religius siswa melalui kegiatan keislaman di SMP 

Muahammadiyah 4 Surakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritik, dengan penelitianniniddiharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan dan pengembangan teori khususnya pendidikan 

agamaaislam tentang pembentukannsikap religius melalui kegiatan 

keislaman bagi siswa. 
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b. Secara praktissdengannpenelitian ini diharapkanndapat digunakan 

sebagaiklandasanmpengembangan ilmu pengetahuan islam 

sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan bagi para 

pendidik dalam membentuk sikap religius siswa melalalui kegiatan 

keislaman, atau kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. 

 

D. MetodemPenelitian 

1. JenismPenelitian 

Jenis penelitian iniaadalah penelitiannlapangan (Field 

research) dengannmenggunakan metode kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode natural karena penelitiannyandilakukan 

padakkondisi yang alami (Natural setting). Yang mana 

penelitimterjunmlangsungmke lapangan melihat realita 

yangmakanmditeliti. Selain itu, data terkumpul lebih bersifat 

kualitafif.
8
 

2. PendekatanmPenelitian 

Penelitianminim menggunakanm pendekatan kualitatif, yang 

dimaksud dalammpenelitian ini adalahhpenelitian yang 

mendeskripsikannbentuk-bentukmkegiatan keislaman dalammupaya 

membentukmsikap religius pada siswa di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta. 
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Penelitianmkualitatifmadalah model penelitianmyang berusaha 

menyajikanmkebenaran realitasmsosial dengan lebih banyak 

menggunakanmpendekatan induktif.
9
 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni peneliti 

berusaha menyajikan kebenaran realitas sosial mengenai kegiatan 

keislaman di SMP Muhammadiyah 4 Surakartamdengan 

mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti. 

3. Tempat dan Subyek Penelitian 

Penelitianmini dilakukan di lingkunag SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta.kDan Subyek penelitiannya adalah kordinator guru 

keislaman dan kemuhammadiyahan, guru Bk, guru pendidikani Agama 

Islam dan bebrapa guru di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

4. SumbermData 

Sumbermdata utama dalammpenelitian ini didapat dari data 

yang terdapat di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Sumberkdata  

pada penelitian ini disesuaikanndengan fokus pada tujuan 

penelitian.nMaka yang dijadikannsumberhdata adalahmsebagai 

berikut:  
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a. Kepala sekolah, Kordinator Guru Keislaman dan 

kemuhammadiyahan, guru PAI dan BK di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta 

b. Dokumenndata sekolah yang meliputiggambarannumum lokasi 

penelitianmdanikdokumen-dokumennlainnya seperti foto, 

catatan tertulis danmbahan-bahan lainnyang berkaitanmdengan 

penelitian 

 

5. TeknikkPengumpulanmData 

Teknik pengumpulanndata pada penelitianmini meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif dapat 

mudah dimengertimmaknanya secarambaik apabilamdilakukan 

interaksii denganmsubyeki melalui wawancara mendalam 

mengenai latar balakang sekolahan. Dan dengan observasi yang 

menyatakan kebenaran adanya objek dan subyek penelitian serta 

dilengkapi dengan beberapa dokumentasi untuk mendukung 

penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti diantaranya: 

a. Wawancara 

Wawancara adalahmpercakapani dengan maksud 

tertentumolehi duak pihak, yaitumpewawancara (interview) 
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sebagai pengajumpertanyaan dan yangmdiwawancarai 

(interviewee) sebagaimpemberi jawabanmatas pertanyaan itu.
10

 

Dalammpenelitian teknikmwawancara yangmdigunakan 

adalah wawancara semi terstruktur, yang mana pewawancara 

menyiapkan pertanyaan sesuai denganmapa yang 

diteliti.kWawancara ini digunakanmuntuk memperolehmdata 

mengenai pembentukan sikap religius siswa melalui kegiatan 

keislam yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Dalam 

wawancaraniini orang-orangmyang diwawancara adalah: 

1). Kepala sekolah,i.untuk mengetahui data tentangmprofil 

sekolah SMP Muahmmadiyah 4 Surakarta. 

2). Kordinator guru Keislaman dan Kemuhammadiyahan, guru 

PAI, guru BK dan beberapa guru lain untuk mandapat data 

mengenai kegiatan keislaman apa saja yang ada di sekolah 

tersebut. 

2. Observasi 

Observasiiibisak diartikanmsebagai pengamatani dan 

pencatat denganmsistematismatas fenomena-fenomenamyang 

diteliti.,iObservasi dapatmdilakukanmbaik secara langsung 

maupunmtidakmlangsung.
11
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Denganmteknik ini penelitimmengamatii aktivitas-aktivitas 

sehari-hari  pada obyekmpenelitian,iikarakteristikmfisik, situasi 

sosial dan realita pada tempat penelitian maupun apa yang 

diteliti. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan melihat atau mencatatmsuatu laporanmyang sudah 

tersedia.
12

 Metodeiiini digunakanmuntukmmemperolehk.data 

pengurusan, programm,kerja dan jugamdata lain yang 

berhubunganmdengan penelitian. 

Selain itu teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

menayangkan bagaimana kegiatan yang akan diteliti dalam 

bentuk gambar atau foto-foto yang diambil oleh peneliti pada 

saatmpenelitianmdi lapangan. 

6. Metode AnalisismData 

Analisis datamdalam penelitian kualitatifmdilakukan sejak 

sebelummmemasuki lapangan, selama di lapanganndan setelah selesai 

di lapangan. penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif 

dalam meneliti masalah ini, yaitu dengan mereduksi data, kemudian 

menyajikan data yang telah terkumpul melalui observasi dan 

wawancara, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan 
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metode induktif. Yang mana dengan langkah-langkah yang telah 

direncanakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Pada proses ini penulis mulai mereduksi dengan cara 

merangkum hasil wawancara, yaitu dengan mengelompokkan 

dan memfokuskan pada kategori pembahasan yang akan diteliti 

lebih dalam. Kemudian disetiap topik pada bagian pokok 

diberikan tanda atau kode guna untuk  mempermudah dalam 

memahami data yang telah dikumpulkan.  

2. Penyajian Data (Display Data) 

Memaparkan data-data sesuai dengan kategori yang telah 

ditetapkan. Dengan menggabungkan data dari hasil wawancara, 

observasi dan juga dokumentasi. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Dimaksudkan untuk menghasilkan data yang valid, 

memverifikasi kembali data-data selama penelitian dan dan 

mencari hubungan persamaan untuk menarik kesimpulan.
13
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