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STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN PENGAMALAN NILAI-NILAI ISLAMI SISWA 

DI SMP NEGERI 3 COLOMADU TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

Abstrak 

Peran penting guru pendidikan agama Islam ialah menanamkan nilai-nilai Islami kepada 

peserta didik. Guru pendidikan agama Islam juga dituntut untuk menjadikan peserta didik 

berkepribadian yang baik serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan 

sehari-hari. Maka penting bagi Guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan di kelas 

atau di luar kelas untuk menerapkan strategi khusus supaya pengamalan nilai-nilai Islami 

siswa dapat tercapai secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan guru PAI di SMP 

Negeri 3 Colomadu adalah dengan cara meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami 

siswa. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan oleh guru PAI dalam 

penerapan strategi yang dilakukan baik didalam kelas dan diluar kelas dengan didukung 

kreativitas guru supaya menemukan dan merumuskan berbagai strategi. Tujuan penelitian 

ini adalah mendeskripsikan strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Islami Siswa di SMP Negeri 3 Colomadu dan mendeskripsikan 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

Islami Siswa di SMP Negeri 3 Colomadu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(Filed research) dengan pendekatan Kualitatif. Subjek penelitian adalah Guru pendidikan 

agama Islam. Adapun pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan 

oleh peneliti adalah analisis deduktif. Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi 

sumber, teknik dan waktu. Hasil dalam peneltian ini menunjukkan bahwa strategi yang 

dilakukan guru PAI dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa di SMP 

Negeri 3 Colomadu antara lain : dengan Pembiasaan, meningkatkan kualitas 

pembelajaran PAI di Kelas, mengembangkan pembelajaran PAI melalui kegiatan 

keagamaan, Membangun kerjasama dengan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung 

dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa adalah media dan alat yang 

cukup memadai, tersedianya masjid sebagai pusat pembinaan pendidikan Islam, keaktifan 

guru PAI dalam membina Siswa,Visi Misi Sekolah menjunjung pelaksanaan pengamalan 

nilai-nilai agama. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan pengamalan nilai-

nilai Islami Siswa adalah jumlah siswa yang begitu banyak, waktu pembinaan di kelas 

terbatas, tidak semua orang tua memperhatikan peserta didik dalam pergaulan sehari-hari, 

kurangnya jam ekstrakulikuler keagamaan, pengaruh negative jejaring social media. 

 Kata kunci : strategi guru pai, pengamalan, nilai-nilai islami. 

Abstract 

The important role of Islamic religious education teachers is to instill Islamic values in 

students. Islamic religious education teachers are also required to make students with 

good personalities and be able to practice Islamic values in everyday life. So it is 

important for teachers of Islamic religious education in coaching in the classroom or 
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outside the classroom to implement specific strategies so that students' practice of Islamic 

values can be achieved optimally. One of the efforts made by PAI teachers at SMP 

Negeri 3 Colomadu is by increasing the practice of Islamic values for students. In order 

for this goal to be achieved, Islamic Education teachers need to implement strategies that 

are carried out both in the classroom and outside the classroom, supported by the 

creativity of the teacher in order to find and formulate various strategies. The purpose of 

this study was to describe the strategy of the Islamic Religious Education Teacher in 

improving the practice of Islamic values for students at SMP Negeri 3 Colomadu and to 

describe the supporting and inhibiting factors in improving the practice of Islamic values 

for students at SMP Negeri 3 Colomadu. This type of research is a field research (Filed 

research) with a qualitative approach. The research subjects were teachers of Islamic 

religious education. This approach is descriptive qualitative. Data collection techniques 

are observation, interview, and documentation. Meanwhile, the analysis used by 

researchers is deductive analysis. Data validity test used source, technique and time 

triangulation. The results in this study indicate that the strategies adopted by Islamic 

Education teachers in improving the practice of Islamic values for Students at SMP 

Negeri 3 Colomadu include: habituation, improving the quality of Islamic Education 

learning in class, developing Islamic Education learning through religious activities, 

building collaboration with the community. While the supporting factors in improving the 

practice of Islamic values for students are adequate media and tools, the availability of 

mosques as centers of Islamic education development, the activeness of PAI teachers in 

fostering students, the School Vision and Mission upholds the implementation of the 

practice of religious values. As for the inhibiting factors in increasing the practice of 

Islamic values students are the large number of students, limited coaching time in class, 

not all parents pay attention to students in daily interactions, lack of religious 

extracurricular hours, the negative influence of social media networks. 

Keywords: strategy, islamic education teacher, practice, islamic values. 

1. PENDAHULUAN  

Mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang sekolah yakni pendidikan agama Islam 

mempunyai fungsi memperluas aspek kognitf siswa yang dibina untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari yang akan tercipatanya pribadi yang beriman, berilmu, barakhlak mulia 

kepada manusia. Al-Syaibani mengatakan bahwa tujuan pendidikan islam ialah menjunjung tinggi 

nilai-nilai akhlak al karimah.  Disinilah peranan penting guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai Islami kepada peserta didik. Tidak hanya memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik saja, peran Guru pendidikan agama Islam juga dituntut untuk menjadikan peserta didik 

berkepribadian yang baik. Guru pendidikan Agama Islam di dalam pelaksanaan pembelajaranya 

ditekankan mampu menciptakan karakter Islami  siswa, sehingga siswa mampu mengamalkan nilai-

nilai Islami tidak hanya di sekolah namun diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai Islami di 

lingkungan masyarakat. 



3 

 

SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar merupakan sekolah menengah pertama 

yang didalam pelaksanaan pembelajaran terdapat mata pelajaran agama Islam maupun pendidikan 

umum. Pelakasanaan Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar juga berperan dalam menanamkan ilmu Pendidikan agama Islam dengan 

menggunakan berbagai macam metode mengajar diantaranya kerja kelompok, resume kelompok, 

presentasi. Penerapan metode tersebut bertujuan supaya meningkatkan kreativitas berfikir maupun 

motivasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 3 Colomadu menggunakan strategi yang disesuaikan dengan keadaan siswa supaya tujuan 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Colomadu 

belum sepenuhnya optimal dalam pembentukan karakter Islami siswa. Karena pada proses 

pembelajaran ilmu agama lebih mementingkan pada aspek pengetahuan saja, sebagai peningkatan 

pengamalan nilai-nilai Islami siswa dan kurangnya perhatian terhadap aspek afektif dan 

psikomotorik yaitu keinginan maupun semangat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islami. Bahwa 

SMP Negeri 3 Colomadu lebih berfokus pada pembelajaran seperti apa beragama yang benar. Maka 

dari itu, timbul kesenjangan diantara pengetahuan dengan pengamalan nilai-nilai Islami. 

Palaksanaanya tidak mampu membentuk pribadi yang bermoral karena pendidikan agama dirubah 

menjadi pengajaran agama, sebenarnya yang terpenting dari pendidikan agama ialah pendidikan 

moral. Maka dari itu perlu adanya perubahan dalam sistem maupun strategi pembelajaran dengan di 

dukung semangat dan kreativitas guru Pendidikan agama Islam supaya menemukan dan 

merumuskan berbagai sistem pembelajaran.  

Proses pertama kali pendidikan pengamalan nilai-nilai Islami itu terjadi di lingkungan 

keluarga. Selain itu juga ada lingkungan sekolah yang sama pentingnya dalam memberikan 

pendidikan tentang pengamalan nilai-nilai Islami pada anak didik. Beberapa lembaga sekolah 

memiliki ciri khas siswa yang religiusnya kuat serta pengamalan nilai-nilai Islaminya yang melekat, 

biasanya ditemukan di sekolah Islam terpadu ataupun sekolah pesantren. Berdasarkan hasil 

pengamatan langsung di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar ternyata memiliki ciri 

khas yang beragam. SMP Negeri 3 Colomadu memiliki siswa dengan bakat dan minat yang 

beragam. Adapun siswa dengan ciri khas bakat dan minat di bidang pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan olahraga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 3 Colomadu sebagai upaya memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didiknya 
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yang disamping memiliki bakat dan minat dengan ciri khas masing-masing juga memiliki latar 

belakang keagamaan dan pengamalan keagamaan masing-masing. 

Anggapan Sekolah umum kurangnya perhatian terhadap siswa-siswinya dalam hal 

pengamalan nilai-nilai keagamaanya. Maka penting bagi guru Agama Islam baik dalam proses 

kegiatan pembelajaran atau di luar pembelajaran untuk menerpakan strategi khusus supaya amalan 

nilai-nilai Agama siswa di sekolah tersebut bisa diperoleh dengan maksimal. Kenyataan ini 

menuntut guru pendidikan agama Islam untuk menggunakan strategi khusus yang berdampak 

positif pada peningkatan pengamalan nilai-nilai Islami siswanya.  

Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dalam bidang teknologi, 

justru akan merubah pola kehidupan terutama bagi siswa sendiri, apakah ada perubahan baik bagi 

siswa dalam hal pengamalan nilai-nilai Islami atau mengalami kemunduran dalam moralnya. 

Sehingga peristiwa ini menjadi tantangan kedepanya bagi seorang guru PAI dalam menghadapi 

berbagai macam persoalan yang kemudian mampu menemukan solusi jalan keluar dari persoalan 

tersebut. Persoalanya ialah strategi khsusus seperti apa yang diterapkan guru Pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami siswa di SMP Negeri 3 Colomadu, 

Kabupaten Karanganyar. 

Dengan demikian ada motivasi dari penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang persoalan 

tersebut, adapun peneliti membuat judul tentang “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Islami Siswa di SMP Negeri 3 Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami siswa, mendeskripsikan 

faktor pendukung dan faktor penghambat Guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

Pengamalan nilai-nilai Islami siswa di SMP Negeri 3 Colomadu. 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Filed research) dengan pendekatan Kualitatif. Subjek 

dalam penelitian adalah guru pendidikan agama Islam yang berperan penuh membimbing siswa 

dalam peningakatan pengamalan nilai-nilai Islami siswa. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data menggunkan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Pengamalan Nilai – Nilai Islami Siswa di SMP 

Negeri 3 Colomadu 

Peserta didik yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mengamalkan 

setiap keyakinan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sesuai tujuan sekolah dalam membentuk 

kepribadian muslim yang baik. Hal ini menjadi motivasi dari setiap guru dalam menjalankan 

perannya di SMP Negeri 3 Colomadu. Di sekolah yang terdapat berbagai sarana dan prasarana 

seperti masjid dan perlengkapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mana menjadikan 

guru lebih semangat dalam menjalankan perannya dalam membimbing serta memperkuat karakter 

Islami pada siswa yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Di dalam dunia pendidikan bahwa strategi yang dilakukan Guru pendidikan Agama Islam 

sangatlah penting untuk lebih ditekankan. Strategi yang diterapkan juga tidak hanya di kelas namun 

berjalan di luar kelas dengan melakukan pengawasan maupun mengontrol segala kegiatan siswa-

siswi supaya tetap berjalan sesuai program yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Di SMP Negeri 3 Colomadu bahwa guru pendidikan Agama Islam dalam menerapkan 

Strategi dalam meningkatkan Pengamalan nilai-nilai Siswa dengan memberikan dorongan atau 

motivasi kepada siswa supaya lebih semangat di dalam belajarnya dan memotivasi siswa supaya 

selalu mengamalkan nilai-nilai islami. Siswa-siswi selalu diberikan perhatian melalui komunikasi 

baik langsung maupun tidak langsung dengan gurunya supaya kegiatan siswa dapat terkontrol 

dengan baik. Selain itu Guru juga memberikan inovasi kepada murid dalam membangun kreativitas 

seperti membuat karya-karya baru pembuatan lukisan gravity Islam atau membuat kaligrafi dan lain 

sebagianya. 

Adapun Strategi yang telah dilakukan oleh dua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yaitu diantaranya yaitu dengan Pembiasaan, peningkatan kulaitas pembelajaran PAI di kelas, 

pengembangan pembelajaran PAI melalui kegiatan keagamaan, membangun kerjasama dengan 

masyarakat yang dilakukan ketika baik di dalam kelas maupun diluar kelas 

3.1.1. Strategi Pembiasaan 

“Dalam strategi pembiasaan perilaku religious ini terutama dalam mengembangkan karakter 

Islami Siswa di sekolah ini, tentunya dari pihak SMP Negeri 3 Colomadu membutuhkan jangka 

waktu yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan tidak semua yang masuk di sekolah ini adalah lulusan 
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dari sekolah pesantren dan sekolah ini juga berbasis sekolah umum. Hal ini pendekatan dari Guru 

sangat ditekankan karena Guru bertindak sebagai contoh didalamnya, sebagaimana guru 

memberikan contoh di dalam kelas saat mengajar maupun memberikan contoh dalam tindakan saat 

di luar kelas”. 

Kegiatan Pembiasaan di sekolah sebagai peningkatan pengamalan nilai Islami Siswa dapat 

dilakukan dengan membiasakan perilaku posisitif dalam kehidupan sehari- hari. “Strategi yang 

dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negri 3 Colomadu ini yang berkaitan dengan 

Pengamalan nilai-nilai Islami siswa, baik di dalam kelas maupun luar kelas adalah melakukan 

pembiasaan aktivitas di pagi hari seperti salam, senyum, sapa, kepada guru, karayawan, siswa dan 

warga sekolah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran 06.00-07.15 terlebih dahulu tadarus Al 

Qur’an bersama. Siswa-siswi selalu dibiasakan dengan mengucapkan kalimat Thayyibah yakni 

kalimat yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pelayanan kepada para 

siswa agar mereka menjadi siswa dan siswi yang baik perbuatan maupun akhlaknya dalam 

kehidupan sehari-harinya. Bakat dan kemampuan yang miliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara menyeluruh tanpa adanya peran dari guru.  

“Dalam kaitannya dengan Pengamalan nilai-nilai Islami Siswa ini, Guru Pendidikan Agama 

Islam perlu memperhatikan sikap dan perilaku peserta didik baik secara individu maupun 

menyeluruh, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan kemampuan 

yang mendasar. Hal ini bahwa dalam upaya membiasakan siswa untuk melandasi diri dengan agama 

untuk mengembangkan karakter mereka masing-masing, komitmen serta upaya guru begitu penting. 

Adapun kerjasama antara pihak guru, siswa dan yang lainya juga perlu dtingkatkan demi 

tercapainya visi dan misi sekolah terutama dalam pengamalan nilai agama siswa. Guru sebagai 

contoh yang ditiru hendaknya membuat siswa bisa merenungi setiap sikap dan perilakunya saat 

berada di sekolah. 

“Strategi yang telah direalisasikan di SMP Negeri 3 Colomadu oleh Guru Pendidikan Agama 

Islam di sekolah yang berkaitan dengan Pengamalan nilai Islami Siswa, baik didalam kelas maupun 

luar kelas adalah ketika didalam kelas yaitu membiasakan sikap Jujur, Amanah dan Istiqomah, 

dalam beribadah membiasakan siswa membaca Asma Al Husna, membiasakan siswa sholat dhuha, 

dan sholat dhuhur berjama’ah serta memberikan motivasi siswa supaya lebih giat belajar serta 

mengamalkan nilai-nilai Islami pada Siswa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Guru tersebut 

memberikan ilmu pengetahuan tetap ada, tetapi Guru lebih banyak memakai strategi untuk 
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menghafal teori sekali disampaikan kemudian banyak praktiknya dalam pengajaran yang dilakukan. 

Kemudian ketika diluar kelas yaitu dengan mendiskripsikan bagaimana perilak yang seharusnya 

dilakukan peserta didik kepada teman maupun kepada Gurunya ataupun warga sekolah yang lain, 

kemudian membiasakan diri untuk berbuat yang baik sesuai ajaran agama.” Tanpa adanya praktik 

secara langsung yang dilakukan oleh peserta didik sehari-hari, maka akan sulit bagi seorang anak 

untuk menerapkan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu Guru dan Orang tua harus selalu mengontrol 

segala kegiatan dan mengajarakan Pengamalan nilai-nilai Islami yang baik kepada Peserta didiknya. 

Cara ini sangat penting didalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran disekolah. Strategi 

Pembiasaan ini adalah tatacara penyampaian materi pendidikan yang dilakukan Guru kepada 

Peserta didik yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 

3.1.2 Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAI di Kelas 

Dalam upaya meningkatkan Pengamalan nilai-nilai Islami Siswa bahwa strategi peningkatan 

kulaitas pembelajaran PAI di kelas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Guru 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Colomadu dalam mengatasi kurangnya perhatian dan 

semangat Guru terhadap aspek afektif maupun psikomotorik yakni keinginan dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai Islami pada Siswa, sebagaimana pendidikan merupakan suatu proses 

belajar mengajar yang dapat mengahasilkan perubahan ke arah yang lebih positif. Maka dari itu 

pembelajaran di kelas yang berkualitas akan bermuara pada kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran.  Adapun Guru PAI di SMP Negeri 3 Colomadu menjelaskan mengenai tugas guru 

dalam meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas dalam rangka meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Islami Siswa, bahwa :  

“(a) sebagai fasilitator, berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, pemanfaatan media 

secara optimal serta memanfaatkan berbagai sumber belajar. (b) sebagai sumber belajar, 

memperbanyak referensi dan rujukan, melakukan pemetaan terhadap materi pokok serta 

penambahan materi yang diperlukan. (c) sebagai motivator, memperjelas tujuan penyampaian 

tujuan materi pada siswa mendorong keaktifan siswa dalam belajar, menciptakan suasana belajar 

yang meyenangkan, memberikan Reward kepada siswa apabila mendapatkan hasil belajar yang 

baik. (d) sebagai demonstrator, menampilkan sikap-sikap yang terpuji yang menjadikan contoh 

dan teladan bagi setiap siswa. (e) sebagai pengelola, menciptakan suasana belajar yang nyaman 

bagi siswa. (f) sebagai evaluator, mengukur keberhasilan siswa dengan memberikan penilaian 

berupa test tertulis maupun secara lisan”. 
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“Guru dalam upaya meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa, dengan 

“menerapkan penanaman ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran di kelas dengan 

diimbangi pengamalan praktik secara langsung melalui kegiatan ibadah setiap hari, kemudian 

mengontrol kegiatan ibadah siswa-siswi setiap hari”. 

Dari peran ini di latar belakangi kewajiban dari seorang guru Pendidikan Agama Islam yang 

diharuskan supaya menanamkan Ilmu Pengetahuan Tauhid kepada siswa dalam situasi maupun 

kondisi apapun. Hal ini sebagai landasan dasar siswa dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

Islami siswa di sekolah maupun di luar sekolah.  

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sangat erat hubungaya dengan pengamalan 

nilai-nilai Islami Siswa, namun di SMP Negeri 3 Colomadu  dalam upaya meningkatkan dan 

membangun pengamalan nilai-nilai Islami siswa guru juga dibantu oleh guru mata pelajaran 

yang lain dalam kerjasama membina peserta didik. Hal ini tentunya akan mempermudah strategi 

pembelajaran di kelas yang diterapkan guru PAI sebagai tujuan untuk menciptakan karakter 

islami siswa sekaligus mampu menanamkan budaya religius di sekolah.  

Guru PAI dalam melakakukan upaya pembinaan agama terhadap peserta didik,  “Bahwa 

dalam pembelajaran di kelas dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa, 

sebagaimana peran Guru PAI ialah mengikuti tuntutan Kurikulum 2013, sebagaimana siswa 

ditanamkan nilai-nilai yang sesuai dalam standar hasil belajar siswa seperti nilai pengetahuan, 

nilai sosial, keterampilan dan nilai spiritual”. 

Strategi peningkatan Kualitas pembelajaran PAI di Kelas sangat efektif yang mana peserta 

didik mampu berfikir dan mempunyai wawasan yang matang dalam melakukan sebuah tindakan 

sehingga Peserta didik yang memiliki iman dan keyakinan yang kokoh terhadap keberadaan 

Allah SWT dan berserah diri hanya kepadanya, hal ini menjadi dasar dalam pembentukan 

karakter Islami siswa. 

3.1.3 Strategi Pengembangan Pembelajaran PAI melalui Kegiatan Keagamaan 

Dalam pengaplikasian strategi ini bisa dijadikan sebagai salah satu pendorong dalam memantau 

kesempurnaan peningkatan pengamalan nilai Islami peserta didik dan pelaksanaan ibadah yang 

dilaksanakan. “adapun langkah-langkah dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami 

Siswa yakni membuat perencanaan, melaksanakan program yang diterapkan dan diakhiri dengan 

evaluasi, kemudian melibatkan wakil kepala bidang kesiswaan, wali kelas serta guru mata 

pelajaran yang terkait”. Hal ini dilakukan mengingat alokasi pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 
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Colomadu hanya 3 jam dalam satu minggu maka perlu kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan 

keagamaan ini akan tercipta suasana religious di sekolah. 

“kegiatan keagamaan di sekolah dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan 

beberapa metode seperti pembiasaan, keteladan, membangun kesadaran diri siswa serta 

memberikan Reward kepada siswa dalam kegiatan keagamaan tersebut. Pemberian hadiah yakni 

ketika salah satu diantara siswa mewakilkan kelasnya turut aktif partisipasinya dalam kegiatan 

maupun program keagaaman yang ada di sekolah, hal ini dilakukan agar peserta didik 

melakukanya terus menerus, meningkatkan semangat dan motivasi serta meningkatnya minat 

dalam belajar”. Disisi lain kegiatan kegamaan yang telah direncanakan di sekolah ini akan 

mengembangkan karakter Islami siswa pada umumnya, hal ini dilakukan supaya peserta didik 

mengamalkan ajaran syari’at agam Islam, meningkatkan pengetahuan, menyalurkan minat dan 

bakat, mengamalkan akhlak yang baik serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. Peran guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Colomadu tidak terlepas dari 

program yang telah ditetapkan untuk siswa dan siswinya dalam meningkatkan pengamalan nilai-

nilai Islami. Hal ini sesuai dengan Misi sekolah SMP Negeri 3 Colomadu yakni menanamkan 

keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan ajaran agama.  

Adapun beberapa program keagamaan sebagai pengembangan pembelajaran Pendidikan 

agam Islam baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang telah berjalan untuk meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Islami siswa di SMP Negeri 3 Colomadu, diantarnya :  

1) Program mengaji dengan sistem “One Mont One Juz”, program ini bertujuan untuk 

mengontrol ibadah mengaji peserta didik yang mana ditargetkan dalam waktu satu bulan 

siswa bisa mengkhatamkan Al Qur’an secara bersama.  

2) Program Baca Tulis Al Qur’an, adapun program ini berlangsung pada sela-sela 

pembelajaran di kelas, bertujuan untuk membantu dalam memperlancar bacaan Al Qur’an 

siswa yang sebagian belum bisa.  

3) Program pelatihan perlombaan pidato, adapun program ini bertujuan melatih percaya diri 

siswa, serta meningkatkan kemampuan atau potensi siswa.  

4) Program hafalan Juz Amma., adapun program ini diterapkan untuk siswa semenjak kelas 

tujuh sampai kelas sembilan.  

5) Program Jum’at Literasi keagamaan, program ini dimana siswa berkumpul di halaman 

sekolah membaca berbagai macam buku bertema tentang keagamaan, kemudian siswa-
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siswa disuruh meresume materi yang telah dibaca dan mendengarkan nasihat-nasihat dari 

kepala sekolah maupun guru.   

6) Program sholat Jum’at, dengan pembagian kloter kelas pada setiap minggunya di masjid 

sekolah, serta sholat dhuha bersama pada jam istirahat pertama, sholat dhuhur berjama’ah 

di sekolah pada jam istirahat kedua. 

7) Melibatkan siswa dan guru pada “Perayaaan Hari Besar Islam” seperti Hari Raya Idul 

Adha. 

3.1.4 Strategi Membangun kerjasama dengan Masyarakat 

Dalam strategi yang dilakukan ini adanya sebuah tujuan pokok yaitu untuk membangkitkan 

kesadaran peserta didik dan rasa tanggungjawab dalam diri peserta didik. Dalam upaya 

meningkatkan Pengamalan nilai-nilai Islami Siswa, guru PAI di SMP Negeri 3 Colomadu tidak 

lepas meminta bantuan untuk membangun kerjasama dengan Masyarakat. Beliau Bapak Abdul 

Hakim Mengemukakan bahwa :  

“Hal ini disadari bahwa kegiatan yang telah direncanakan oleh guru tidak mungkin dapat 

dilaksanakan dan berjalan dengan baik, jika tidak ada kerjasama antara guru, siswa warga 

sekolah serta masyarakat. Karena dari pendidikan sendiri merupakan tanggung jawab bersama 

baik orang tua atau keluarga di rumah, guru di sekolah serta masyarakat di lingkunganya.  

Ketiga hal tersebut harus saling bersinergi, membangun serta bekerjasama untuk mencapai 

tujuan pendidikan, terutama mengenai pengamalan nilai-nilai Islami pada anak. Hal ini 

masyarakat yang dimaksud ialah orang tua siswa dan juga lingkungan. Adapun bentuk dari 

kerjasama Sekolah dengan Masyarakat dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Siswa, 

diantaranya :  

1. Pihak sekolah berkoordinasi dengan orang tua siswa mengenai kegiatan yang dilakukan 

sehari hari dengan memperhatikan serta mengontrol kondisi ibadah siswa, dan membina 

akhlak siswa serta berkoordinasi dengan komite terkait program kegiatan keagamaan siswa. 

2. Adapun program yang diterapkan sekolah bersama masyarakat seperti pengumpulan zakat 

fitrah dari anak supaya disalurkan kepada masyarakat disekitar lingkungan sekolah yang 

kurang mampu dan disalurkan ke panti Asuhan. 

3. Pihak sekolah yang mengadakan kegiataan perayaan Idul Adha menjadikan sumbangsih bagi 

sekolah, yang dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut nanti hasilnya sebagian 
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akan dibagikan kepada wali murid maupun kepada masyarakat sekitar yang lebih 

membutuhkan. 

4. Mengadakan perkumpulan dengan Alumni untuk membahas mengenai sarana prasarana 

pengembangan keagamaan, terutama dalam pengumpulan dana untuk renovasi masjid. 

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan Pengamalan Nilai – Nilai Islami Siswa di SMP Negeri 3 

Colomadu. 

Dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan seorang guru juga mengalami berbagai hambatan 

dalam menjalakan tujuan dan proses yang dicapai dalam pembelajaran. Sehingga perlu diketahui 

apa sajakah faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam menjalankan strategi. Adapun 

dari faktor pendukung dalam peningkatan Pengamalan nilai-nilai Islami yang pertama dari 

manajemen sekolah,yang kedua dilihat dari absensi kegiatan keagaamaan siswa, yang mana 

Guru PAI mengemukakan bahwa :  

“Dari manajemen sekolah sendiri sangat berperan dalam peningkatan pengamalan nilai-

nilai Islami Siswa, selain dari peran Guru Pendidikan Agama Islam sendiri. Selain itu di dalam 

manajemen sekolah juga membentuk ketua panitia dalam rangka peringatan perayaan hari besar 

Islam di sekolah. Kemudian absensi kelas juga sangat berpengaruh terhadap keaktifan maupun 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti program kegiatan keagamaan dan untuk mengetahui siswa 

yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.”   

3.2.1 Faktor Pendukung  

Dalam upaya meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa dan menciptakan lingkungan 

yang religius di sekolah ada dukungan dari semua komponen sekolah yang terdiri dari kepala 

sekolah, guru, karyawan siswa dan wali murid. Dari dukungan kepala sekolah di SMP Negeri 3 

Colomadu dalam pengembangan pendidikan Agama Islam dalam upaya peningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Islami Siswa terwujud dengan pelimpahan wewenang penuh kepada guru 

agama untuk merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi serta melaporkan 

kegiatan keagamaan. 

Adapun dukungan dari bapak dan ibu guru dalam upaya meningkatkan pengamalan nilai-

nilai Islami Siswa yakni mengarahkan, membina siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah 

yang mana ketika waktu sholat dhuhur tiba, maka bapak ibu guru menyiapkan diri untuk menjadi 

Imam sholat dhuhur maupun ketika hari Jum’at menjadi khotib sholat Jum’at di sekolah. Bapak 

ibu guru yang beragama Islam ikut serta mendampingi siswa dalam kegiatan keagamaan 
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terutama dalam kegiatan Jum’at Literasi keagamaan, pembagian zakat dan perayaan hari besar 

Islam seperti penyembelihan hewan qurban. Dukungan dari siswa yang dibuktikan dengan 

keaktifan dan keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan kegamaan yang ada di sekolah. Kemudian 

dukungan dari orang tua siswa yakni dorongan dari orang tua siswa yang memberikan 

pemahaman kepada putra-putrinya bahwa kegiatan keagamaan itu penting dan manfaat baginya. 

Adapun faktor pendukung lainya seperti : 

1. Media dan alat pembelajaran yang cukup memadai 

2. Tersedianya masjid sebagai pusat pembinaan pendidikan Agama Islam. 

3. Keaktifan Guru pendidikan Agama Islam dalam membina siswa siswi. 

4. Motivasi siswa yang Tinggi dalam mengikuti kegiatan keagamaan. 

5. Tersedianya berbagai macam buku atau kitab yang menunjang pengetahuan agama islam 

bagi siswa. 

6. Visi dan misi sekolah yang menjunjung pelaksanaan pengamalan nilai-nilai agama. 

7. Pembiasaan siswa terhadap kecintaan Al Qur’an dan As sunnah. 

3.2.2 Faktor Penghambat 

Guru Pendidikan agama Islam dalam uapaya meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami siswa 

juga mengalami berbagai hambatan didalam prosesnya, beliau mengatakan bahwa faktor 

penghambat dalam pelaksanaan strategi pembelajaran Guru PAI dalam meningkatkan 

Pengamalan nilai-nilai Islami siswa yakni : “karena  jumlah siswa yang begitu banyak, serta 

waktu pembinaan di kelas terbatas menjadi hambatan dalam keberhasilan meningkatkan 

pengamalan nilai Islami Siswa, kemudian tidak semua unsur terlibat, hanya sebagian orang 

tertentu yang mau mengarahkan siswa, karena kita tahu sendiri kecenderungan guru dan siswa di 

sekolah umum itu sama. Kemudian mengenai keberadaan masjid sekolah yang kurang memenuhi 

daya tampung, serta minimnya buku bacaan tentang keagamaan dan masih kurangnya 

perlengkapan ibadah lainya akan menjadi faktor penghambat hal ini berpengaruh terhadap 

peningkatan pengamalan nilai-nilai Islami siswa Adapun Faktor Penghambat seperti :. 

1. Tidak semua orang tua memperhatikan peserta didik dalam pergaulan sehari hari. 

2. Kurangnya jam ektstrakulikuler keagamaan karena padatnya jam pelajaran umum. 

3. Pengaruh negative dari jejaring social media. 

Adapun Solusi yang dikeluarkan oleh beliau ialah  Memotivasi siswa siswi supaya selalu 

mengedepankan serta mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari harinya, 
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baik di sekolah maupun di luar sekolah, kemudian Mengontrol segala rutinitas maupun kegiatan 

siswa mengenai program yang diterapkan sekolah dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

Islami Siswa. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan yang telah penulis 

ungkapkan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Strategi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam sangat penting dalam 

meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islami Siswa di SMP Negeri 3 Colomadu, diantaranya 

yaitu : dengan Pembiasaan, Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAI di Kelas, 

Pengembangan pembelajaran PAI melalui kegiatan keagamaan, Membangun Kerjasama 

dengan Masyarakat. 

b. Faktor Pendukung Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pengamalan 

nilai-nilai Islami Siswa, diantaranya yaitu : Media dan alat pembelajaran yang cukup 

memadai, tersedianya Masjid sebagai pusat pembinaan pendidikan Islam, Keaktifan Guru 

PAI dalam membina Siswa, Motivasi siswa yang tinggi mengikuti kegiatan keagamaan, 

tersedianya berbagai buku ataupun kitab keagamaan, Visi Misi sekolah menunjung 

pelaksanaan pengamalan nilai-nilai agama, Pembiasaan Siswa terhadap kecintaan Al – 

Qur’an dan As Sunnah.  

Adapun Faktor penghambat Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Islami Siswa, diantaranya yaitu : Jumlah siswa yang begitu banyak, 

waktu pembinaan di kelas terbatas, kurang dukungan dari wali kelas maupun guru dari lintas 

pelajaran., tidak semua orang tua memperhatikan peserta didik dalam pergaulan sehari-hari, 

kurangnya jam ekstrakulikuler keagamaan, pengaruh negative jejaring media social.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Rujukan Buku 

Abdul Majid. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung: PT. Rosda Karya. 

Abdul Mujib. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Kencana.  

Ahmad Tafsir. 2010. Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 

Akhyak. 2005. Profil Pendidik Sukses. Surabaya : Elkaf. 



14 

 

Akmal Hawi. 2014. kompetensi Guru pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali Press.  

Amirin Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian: Jakarta : Rajawali. 

Cicih Sutarsih. 2012. Etika Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementrian Agama 

RI 

Darajat Zakiah. 1989. Kesehatan Mental. Jakarta : CV Haji Masagung. 

Djama’an Dkk. 2011.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.  

Djamaluddin Ancok. 1995. Psikologi Islami. Yogyakarta : pustaka pelajar.  

Dr. E. Mulyasa. 2006. Kurikulum Tingkat satuan pendidikan. Bandung : Remaja   Rosdakarya. 

Hamruni, 2008. Konsep Dalam Pendidikan Islam. Yogyakarta : sukses offset. 

Ibnu Maskawih. 1999. Tahdabul Akhlaq, menuju kesempurnaan akhlak. Bandung :   Mizan. 

Juhri AM, 2015. Landasan dan Wawasan Pendidikan. Metro : LP UM Metro Press. 

Mahmud. 2011. Metode Penelitian Kependidikan. Bandung : Setia Pustaka. 

 

 


