
9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Religious Culture (Budaya Beragama)

Secara bahasa ada tiga istilah yang masing-masing kata tersebut memiliki

perbedaan makna, yakni religi, religiusitas, dan religious. Religi berasal dari kata

religion sebagai bentuk dari benda yang berati agama atau kepercanyaan akan

adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Religiusitas berasal dari kata

religious yang berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri

seseorang. Pengertian agama menurut Glokck & Stark dalam Djamaludin Ancok dan

Fuad Nashori adalah system simbol, sistem keyakinan, system nilai, dan system

perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada  persoalan-persoalan

yang dihayati sebagai yang paling maknawi.1

Religiusitas (religiosity) merupakan konsep yang cukup rumit untuk

dijelaskan. Religiusitas berasal dari kata religiosity yang berati keshalihan,

pengapdian besar kepada agama. Muhaimin menjelaskan bahwa religiusitas tidak

sama dengan agama. Religiusitas lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati

nurani pribadi, sikap personal yang misterius karena menapaskan intimitas jiwa, cita

rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan manusiawinya) ke dalam pribadi

1 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi islam ( Solusi Islam atas
Problem-Problem Psikologi). Yokyakarta: Pustaka Belajar, 1995, hal. 76
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manusia.2 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya religiusitas

lebih dalam daripada agama yang tampak formal.

Kata budaya dan culture. Kata kebudanyaan berasal dari kata sangsekerta “

buddhaya” yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berati budi atau kekal. 3

Kata asing culture yang berasal dari kata latin colere yang berati mengolah,

mengerjakan dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah, memiliki makna

yang sama dengan kebudayaan. Arti culture berkembang sebagai segala daya dan

usaha manusia untuk mengubah alam. Jika diingat sebagai konsep, kebudanyaan

adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan

belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.4

Religious culture atau budaya beragama dalam peneliti ini memiliki makna

yang sama dengan “suasana religious atau suasana  keagamaan”. Adapun makna

suasana keagamaan menurut M. Saleh Mustahir adalah suasana yang

memungkinkan setiap anggota keluarnga beribadah, kontak dengan tuhan dangan

cara-cara yang telah ditetapkan agama, dengan suasana tenang,  bersih, hikmah.

Sarananya adalah  selera religious, selera etis, estetis, kebersihan, itikat religious

dan ketenagan.5

2 Muhaimin, Paradikma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama
Islam di Sekolah): Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 287

3 Koentjaraningrat, pengantar Antropologi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hal. 73-74
4 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 1992, Hal. 9
5 M. Salah Muntasir, Mencari Evidensi Islam, Jakarta: Rajawali, 1995, hal. 120.
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Religious culture atau budaya beragama  di sekolah merupakan cara berfikir

dan cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religious

(keberagamaan).6 Budaya beragama di sekolah merupakan sekumpulan nilai-nilai

agama yang diterapkan di sekolah, yang melandasi prilaku, tradisi, kebiasaan,

keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh selutuh warga sekolah,

merupakan perilaku-perilaku atau pembiasaan–pembiasaan  yang diterapkan dalam

lingkungan sekolah sebagai salah satu  usaha untuk menamankan akhlak mulia  pada

diri anak.

a. Penciptaan religious culture

Penciptaan religious culture atau budaya beragama, berarti

menciptakan suatu kebudayaan religi atau pembiasaan diri yang merupakan

penerapan hasil pengetahuan tentang agama dan menumbuhkan sikap  yang

berjiwa Islami. Sikap dan berjiwa Islami tersebut dicerminkan pada prilaku

serta keterampilan hidup  peserta didik   dan warga sekolah  lainnya.

b. Pembiasaan

Pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan. Merupakan

proses membuat sesuatu atau seseorang  menjadi biasa atau terbiasa

melaksanakan perilaku-perilaku agama sesuai dengan ajaran-ajaran

agama. Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang penting.

Agar anak memiliki akhlak terpuji, maka anak tersebut harus terlebih dahulu

dibiasakan untuk melakukan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan

6 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religious di Sekolah, Malang: UIN Maliki Press,
2002, hal. 75.



12

sehari-hari. Jika seseorang melakukan suatu kegiatan secara terus menerus,

maka kegiatan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan, dan suatu kegiatan

sudah menjadi suatu kebiasaan maka orang tersebut akan dapat

melaksanakan sesuatu dengan mudah dan senang hati.

Menurut Ngalim Purwanto, supaya pembiasaan itu dapat segera

tercapai dengan baik hasilnya, harus memenuhi beberapa syarat tertentu

antara lain ;

1) Mulailah pembiasaan itu sebelun terlambat, jadi sebelum anak itu
mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan  dengan hal-hal yang akan
dibiasakan.

2) Pembiasaan itu hendaklah terus menerus (berulang-ulang) dijalankan secara
terarut sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu
dibutuhkan pengawasan.

3) Pendidikan hendaklan konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap
pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada
anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan itu.

4) Pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi
pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.7

Ramayulis mengemukakan materi pembiasaan yang dapat diterapkan kepada

anak adalah sebagai berikut:

1) Akhlak, berupa pembiasaan untuk bertingkah laku yang baik, seperti
berbicara dan bersikap sopan  santun, berpakaian yang bersih  dan rapi.

2) Ibadah, berupa pembiasaan  untuk shalat berjamaah di masjid, mengucap
salam sewaktu masuk kelas, membaca basmalah, dan hamdalah ketika
memulai dan menyudahi  sesuatu kegiatan.

3) Keimanan, berupa pembiasaan agar anak beriman sepenuh jiwa dan hatinya,
dengan memberikan pengertian kepada anak untuk memperhatikan alam
sekitar, penciptaan lagit dan bumi, dan sebagainya.

7 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2004, Hal. 178.
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4) Sejarah, berupa pembiasaan agar anak membaca dan memdengarkan
mengenai sejarah kehidupan rosulullah serta para sahabat, kemudian anak-
anak mampu menanamkan semangat pada dirinya.8

Menurut Clock & Stark ada Lima macam dimensi keberagamaan, yaitu:

a. Dimensi Keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan dimana orang

religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui

kebenaran doktrin tersebut.

b. Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-

hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama

yang dianutnya.

c. Dimensi pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa

semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak

tepat jika dikatakan bahwa seorang yang beragama dengan baik pada suatu

waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai

kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan

spiritual.

d. Dimensi pengetahuan agama yang mengacu pada harapan bahwa orang-orang

yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi (budaya).

e. Dimensi pengalaman atau konsekuensi, dimensi ini mengacu pada

identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan

pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 1994, Hal. 185
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Berkaitan dengan dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan bahwa

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan,

antara lain mengenai dasar-dasar tradisi/budaya. Tradisi/ budaya memiliki beberapa

fungsi, yang antara lain dapat difungsikan sebagai wadah ekspresi keagamaan.9

Oleh karena itu, untuk membudayakan nilai-nilai religius dapat dilakukan

dengan beberapa cara, antara lain melalui kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ektrakurikuler di luar kelas dan tradisi

serta perilaku warga sekolah secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta

religious culture tersebut di lingkungan sekolah.

Saat ini, usaha penanaman nilai-nilai religius untuk mewujudkan budaya

religious sekolah dihadapkan kepada berbagai tantangan, baik secara internal

maupun eksternal. Secara internal, pendidikan dihadapkan kepada keberagaman

siswa, baik dari sisi keyakinan beragama maupun keyakinan dalam satu agama.

Lebih dari itu, setiap siswa memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pembelajaran agama diharapkan menerapkan prinsip-prinsip

keberagaman sebagai berikut :

1. Belajar Hidup dalam Perbedaan

Perilaku-perilaku yang diturunkan ataupun ditularkan oleh orang tua kepada

anaknya atau oleh leluhur kepada generasinya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan-

kepercayaan dan nilai budaya, selama beberapa waktu akan terbentuk perilaku

budaya yang meresapkan citra rasa dari rutinitas, tradisi, bahasa, kebudayaan,

9 Muhaimin, Paradikma Pendidikan Islam (upaya mengefektifkan pendidikan adama islam
di sekolah), Bandung: PT. Remaja Rosdakatnya, 2002, Hal. 294
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identitas etnik, nasionalitas dan ras. Berbagai perilaku ini akan dibawa oleh anak-

anak ke sekolah dan setiap siswa memiliki perbedaan latar belakang sesuai daerah

asal mereka. Keragaman ini menjadi pusat perhatian dari pendidikan agama Islam

berwawasan multikultural.

2. Membangun Saling Percaya (Mutual Trust)

Saling percaya merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah

hubungan. Disadari atau tidak, prasangka dan kecurigaan yang berlebih terhadap

kelompok lain telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini

yang membuat kehati-hatian dalam melakukan kontrak, transaksi, hubungan dan

komunikasi dengan orang lain, yang justru memperkuat intensitas kecurigaan yang

dapat mengarah kepada ketegangan dan konflik. Maka dari itu, PAI memiliki tugas

untuk menanamkan rasa saling percaya antar agama, antar kultur dan antar etnik,

meskipun masing-masing memiliki perbedaan.

3. Memelihara Saling Pengertian (Mutual Understanding)

Saling mengerti berarti saling memahami. Perlu diluruskan bahwa memahami

tidak serta merta disimpulkan sebagai tindakan menyetujui, akan tetapi memahami

berarti menyadari bahwa nilai-nilai mereka dan dapat saling berbeda, bahkan

mungkin saling melengkapi dan memberikan kontribusi terhadap relasi yang dinamis

dan hidup. PAI berwawasan multikultural memiliki tanggung jawab dalam

membangun landasan-landasan etis saling kesepahaman antara paham-paham intern

agama, antar entitas-entitas agama dan budaya yang plural, sebagai sikap dan

kepedulian terhadap sesama.
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4. Menjunjung Sikap Saling Menghargai (Mutual Respect)

Menghormati dan menghargai sesama manusia adalah nilai universal yang

dikandung semua agama di dunia. PAI harus mampu menumbuhkembangkan

kesadaran bahwa kedamaian mengandalkan saling menghargai antar penganut

agama-agama, yang dengannya manusia dapat dan siap untuk mendengarkan suara

dan perspektif agama lain yang berbeda, menghargai signifikansi dan martabat

semua individu dan kelompok keagamaan yang beragam. Untuk menjaga

kehormatan dan harga diri tidak harus diperoleh dengan mengorbankan kehormatan

dan harga diri orang lain, apalagi dengan menggunakan sarana dan tindakan

kekerasan. Saling menghargai membawa pada sikap berbagi antar semua individu

dan kelompok.

5. Terbuka dalam Berpikir (Open Minded)

Seharusnya pendidikan memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana

berpikir dan bertindak, bahkan mengadaptasi sebagian pengetahuan baru dari para

siswa. Dengan mengkondisikan siswa untuk dipertemukan dengan berbagai macam

perbedaan, maka siswa akan mengarah kepada proses pendewasaan dan memiliki

sudut pandang dan cara untuk memahami realitas. Dengan demikian, siswa akan

lebih terbuka terhadap dirinya sendiri, orang lain dan dunia. Dengan melihat dan

membaca fenomena pluralitas pandangan dan perbedaan radikal dalam kultur, maka

diharapkan para siswa memiliki kemauan untuk memulai pendalaman tentang makna

diri, identitas, dunia kehidupan, agama dan kebudayaan diri serta orang lain.

B. Karakteristik Religious Culture di Sekolah
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Dalam budaya religious sekolah terdapat beberapa bentuk kegiatan yang

setiap hari dijalankan oleh peserta didik, diantaranya ialah:

1) Senyum, salam, sapa.
2) Saling hormat dan toleran.
3) Doa bersama.10

Budaya beragama (religious culture) yang diterapkan di sekolah ini memiliki

tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah menanamkan  akhlak mulai diri

pribadi peserta didik. Adapun nilai-nilai yang seharusnya di kembangkan di sekolah

antara lain:

1. Terbiasa berperilaku bersih, jujur dan kasih sayang, tidak kikir, malas,

bohong, serta terbiasa dengan etika belajar, makan dan minum.

2. Berperilaku rendah hati, rajin, sederhana, dan tidak iri hari, pemarah, ingkar

janji, serta hormat kepada orang tua.

3. Tekun, percaya dan tidak boros.

4. Terbiasa hidup di siplin, hemat tidak lalai serta suka tolong menolong.

5. Bertanggung jawab.11

Budaya beragama (religious culture) yang diterapkan di sekolah ini memiliki

tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah menanamkan  akhlak mulai diri

pribadi peserta didik.

C. Proses Terbentuknya Religious Culture di Sekolah

10 Asmaul Sahlan, Mewujudkan Budaya Religious di Sekolah, Malang UIN Maliki Press,
2009, hal. 177-121.

11 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung: PT.
Remaja Rosdakatnya, 2012, Hal. 169.
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Secara umum budaya dapat terbentuk prescriptice (bersifat menentukan)dan

juga dapat secara terprogram atau learning process atau solusi terhadap suatu

masalah.

Yang pertama adalah pembentukan budaya religious sekolah melalui

penurunan, penganutan dan penataan terhadap sesuatu scenario (tradisi perintah).

Yang kedua adalah pembentukan budaya religious secara terprogram atau learning

process. Pola ini bermula dari dalam diri seseorang yang dipengang teguh dan

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap atau perilaku.12

Ada pula yang dimulai dari sebuah kebiasaan yang disiplin, yaitu suatu hal

yang dikerjakan berulang-ulang setiap hari. Walaupun awalnya dilakukan dengan

paksaan, namun bila sesuatu itu dilakukan secara disiplin atau istiqomah, akan

menjadi sebuah budaya yang diterapkan di tempat tersebut. Hal ini termasuk  ke

dalam jenis pembentukan budaya sekolah pola keduaya itu budaya yang berawal

dari sesuatu yang terprogram, sehingga menjadi kebiasaan atau budaya.

Strategi yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk membentuk

budaya religious sekolah diantaranya ialah melalui:

1. tauladan atau contoh.
2. membiasakan hal-hal yang baik.
3. menegakkan disiplin.
4. memberikan motivasi atau dorongan.
5. memberikan hadiah terutama spikologis.
6. hukuman ( mungkin dalam rangka kedisiplinan).

12 Talizuhu Ndara, Teori Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hal 24.
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7. penciptaan suasana religious bagi peserta didik.13

secara umum terdapat empat komponen yang mendukung

terhadap keberhasilan strategi pengembangan PAI dalam mewujudkan budaya

religius sekolah, yaitu:

1. kebijakan pimpinan sekolah yang mendorong terhadap pengembangan
pendidikan agama islam.

2. keberhasilan kegiatan belajar mengajar PAI di kelas yang dilakukan oleh
guru agama.

3. semakin semaraknya kegiatan ekstrakurikuler bidang agama yang dilakukan
oleh pengurus OSIS, khususnya seksi agama.

4. dukungan warga sekolah terhadap keberhasilan pengembangan PAI.14

Dalam tatanan praktik keseharian nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati

diwujudkan dengan bentuk sikap dan prilaku keseharian oleh semua warga sekolah.

Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu: yang

pertama sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku idel

yang ingin dicapai pada masa mendatang di sekolah. Kedua adalah penetapan action

plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang dilakukan

oleh semua pihak sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah

disepakati tersebut. Ketiga yakni pemberian penghargaan terhadap prestasi warga

sekolah seperti guru, tenaga kependidikan atau peserta didik sebagai usaha

pembiasaan yang menjunjung sikap dan prilaku yang komitmen dan loyal terhadap

ajaran dan nilai-nilai yang disepakati.

13 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2004), hal, 112.

14 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religious di Sekolah, Malang UIN Maliki Press,
2009, Hal, 84.
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Budaya sekolah adalah elemen yang penting dalam sebuah sekolah dan

dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan yang menjadi asas dan visi sekolah. Selain

itu, struktur dan sistem sekolah membolehkan sekolah memilih cara bagaimana ia

menjalankan aktivitis visi. Visi sekolah terhadap dalam penyataan dasar sekolah

yang timbul dari pada  nilai dan kepercayaan sekolah. Visi dan misi sangat penting

di dalam sekolah, ini merupakan matlamat sekolah dan hal tujuan sekolah. Visi dan

misi menpunyai ciri-ciri yang tersendiri dalam membentuk wawasan sekolah dan

merupakan pembangkin setiap warga sekolah untuk mencapainya. Oleh itu, nilai dan

visi merupakan pengaruh yang penting dalam membentuk budaya sekolah dan

tanggungjawab warga sekolah untuk mencapainya. Ini adalah karena nilai dan visi

adalah cermin disebuh sekolah tersebut.

Terkait erat dengan lingkungan belajar baik khususnya disekolah, haruslah

diciptakan kondisi yang menghargai keberagamaan dan sikap toleransi antar

pemeluk agama, dan intra agama masing-masing.15 Sehingga muncul kesadaran

pluralitas agama yang bersifat religious yang mempelajari dan mengamalkan nilai-

nilai agama sebagai ruh agama itu sendiri. Maka komponen belajar dalam rangka

memahami kemajemukan, pluralitas, rasa hormat menghormati dan lain

sebagainya.16

15 Mustofa Rembangy, Pendidikan Transformative Penguatan Kritik Merumuskan
Pendidikan Di Tengah Pesatnya Arus Globalisasi, Yokyakarta: Teras, 2010, Hal. 216

16 Ibid.., Hal. 217.
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Seperti tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas bab V tentang peserta

didik pasal 12 ayat 1 yang dijadikan dasar bagi lembaga pendidikan untuk

mengharuskan merektut ratusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan juga

pegangan penyelenggaraan pendidikan agama disekolah-sekolah guna mewujudkan

budaya religious sekolah. Dalam pasal 12 ayat 1 (a) berbunyi: setiap peserta didik

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai denga

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama.17

Disamping itu di ayat 2 juga dijelaskan tentang kewajiban peserta didik

yakni: (a) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan (b) ikut menanggung biaya penyelengaraan

pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disini komitmen pendidik dan peserta didik dalam membina kondisi plural

(keberagamaan) dan menghargai agama yang dianut peserta didik menjadi niscaya,

baik dalam berfikir atau berpendapat, sikap dalam lingkungan sekolah, dan

menciptakan kondisi yang religious serta memanifestasikan nilai-nilai agama dalam

lingkungan sekolah.

Dalam tataran simbol-simbol budaya pengembangan yang perlu dilakukan

adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran  dan

17 Tim Redaksi Fokusmedia, UU RI Nomor 20 Tahun 20003 SISDiKNAS, Bandung: Fokus
Media, 2006, Hal. 8.
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nilai-nilai agama simbol-simbol budaya yang agamis. Perubahan simbol dapat

dilakukan dengan mengubah cara berpakaian dengan prinsip menutup aurat,

pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto dan motto yang mengandung pesan-

pesan dan nilai-nilai keagamaan dan lainya.

D. Pengaruh Religious Culture dalam Pengembangan Sekolah

Pengembangan budaya agama di lingkungan sekolah mempunyai landasan

yang kokoh baik secara normatif religius maupun secara konstitusional, sehingga

tidak ada alasan bagi sekolah untuk mengelak dari upaya tersebut.

Pendidikan agama sebagai salah satu kegiatan untuk membangun pondasi

keimanan dan ketakwaan yang kokoh, ternyata belum berperan secara maksimal.

Kurang berhasilnya pendidikan agama di sekolah secara khusus dan di masyarakat

pada umumnya adalah adanya pemahaman agama yang tidak dibarengi dengan

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai agama.

Selama ini pelaksanaan pendidikan agama di sekolah masih mengalami

banyak kelemahan, seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Buchori dalam

Muhaimin bahwa pendidikan agama masih gagal disebabkan karena praktek

pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dan mengabaikan aspek

afektif dan konatif-kognitif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-

nilai ajaran agama18. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan

18Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005. Hal 57.
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pengamalannya. Atau dalam praktik pendidikan agama berubah menjadi pengajaran

agama sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal inti dari

pendidikan agama adalah pendidikan moral.

Demikian pula dengan pengembangan budaya agama yang berjalan di

beberapa sekolah belum mengandung nilai-nilai ajaran agama, hanya berbentuk

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutinitas semata tidak menyentuh rasa

beragama yang menggugah kesadaran untuk dilakukan. Hal itu ditegaskan oleh

Rasdianah dalam Muhaimin bahwa salah satu kelemahan pendidikan agama Islam di

sekolah adalah bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang

ditekankan sebagai proses pembentukan pribadi. Di beberapa sekolah,

pengembangan budaya agama masih merupakan tugas guru PAI saja, kurang dapat

berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non

agama.19 Sebagaimana pernyataan Mochtar Buchori dalam Muhaimin bahwa

kegiatan keagamaan yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri,

kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja

semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang

kompleks. Karena itu seharusnya guru agama bekerjasama dengan guru non agama

dalam pekerjaan mereka sehari-hari.20

19 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah
dan Perguruan Tinggi. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005. Hal  59.

20 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005. Hal 57.
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Dengan adanya kenyataan seperti di atas, maka salah satu hal yang sangat

penting dalam membangun budaya agama di sekolah adalah adanya kemampuan

manajerial kepala sekolah dalam membangun kegiatan pengembangan budaya

agama yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara tepat sehingga tujuan

pendidikan agama Islam dapat tercapai secara efektif dan efisien. bahwa kepala

sekolah sebagai pemimpin organisasi dalam bidang pendidikan merupakan seorang

manajer yang dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan,

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas,

maka pengembangan dan pengamalan budaya agama Islam dalam komunitas

sekolah sangat penting untuk diimplementasikan.

Religious culture dalam konteks ini berarti pembudayaan nilai-nilai agama

Islam dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat, yang bertujuan untuk

menanamkan nilai-nilai agama Islam yang diperoleh siswa dari hasil pembelajaran

di sekolah, agar menjadi bagian yang menyatu dalam perilaku siswa sehari-hari

dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Bentuk kegiatan pengamalan budaya

agama Islam di sekolah, di antaranya adalah; membiasakan salam, membiasakan

berdoa, membaca al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai, menyantuni anak yatim,

acara halal bi halal, dan sebagainya.

Sasaran pengamalan budaya agama Islam (religious culture) adalah siswa

dan seluruh komunitas sekolah meliputi kepala sekolah, guru pendidikan agama
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Islam, guru mata pelajaran umum, pegawai sekolah, dan komite sekolah. Dalam

pelaksanaannya program pengamalan budaya agama Islam di sekolah di bawah

tanggung jawab kepala sekolah yang secara teknis dibantu oleh wakil kepala sekolah

bidang kurikulum dan guru pendidikan agama Islam. Sedangkan pelaksanaannya

adalah semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik).

Sebagai upaya sistematis menjalankan pengamalan budaya agama Islam di

sekolah perlu dilengkapi dengan sarana pendukung bagi pelaksanaan pengamalan

budaya agama Islam di sekolah, di antaranya; musholla atau masjid, sarana

pendukung ibadah (seperti: tempat wudhu, kamar mandi, mukena, mimbar, dsb), alat

peraga praktek ibadah, perpustakaan yang memadai, aula atau ruang pertemuan,

ruang kelas belajar yang nyaman dan memadai, alat dan peralatan seni Islam, ruang

multimedia, lab komputer, internet serta laboratorium.

E. Problematika Perwujudan Budaya Religius Sekolah

Perwujudan budaya religius di sekolah dalam tataran empirik adalah

tanggung jawab bersama, bukan menjadi otoritas tunggal guru pendidikan agama

islam saja. Seluruh warga sekolah harus ikut mewujudkannya, mulai kepala sekolah,

guru, siswa dan tenaga kependidikan lain, bahkan sampai kepada pembantu sekolah.

Karena sekolah adalah sistem, maka seluruh komponen yang ada harus menjadi satu

kesatuan sinergis. Namun pada kenyataannya tidak demikian, banyak sekolah yang

tidak berjalan sistemnya, komponen yang ada berjalan sendiri-sendiri tanpa

terkoordinasi secara terpadu. Terkesan seolah-olah penciptaan budaya religius adalah

urusan guru pendidikan agama islam saja. Padahal guru pendidikan agama islam di
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sekolah hanya memiliki alokasi tatap muka dua jam pelajaran setiap pekan,

kenyataan ini diperparah oleh guru dengan strategi pembelajaran yang terlalu

berorientasi kepada aspek kognitif dan pembelajarannya cenderung pada transfer of

knowledge, bukan internalisasi nilai. Itulah antara lain persoalan internal dalam

mewujudkan budaya religius di sekolah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain berpengaruh

positif, ternyata tidak dapat dipungkiri lagi telah membawa arus negatif yang sangat

terasa menyengat. Dalam konteks pelaksanaan budaya religius, seolah telah menjadi

sesuatu yang kontra produktif. Sajian-sajian vulgar yang menggiurkan, glamorisasi

gaya pergaulan dan kehidupan, eksploitasi pornografi dan pornoaksi, sadisme,

bahkan visualisasi seks dalam gambar dan film adalah menu-menu pilihan untuk

segala umur, terutama remaja. Di lain pihak, krisik keteladanan seperti praktik

korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri, aborsi, mutilasi dan lain-lain semakin merata di

lingkungan kita. Itulah antara lain faktor eksternal yang dapat mementahkan dan

mementalkan upaya perwujudan budaya religius di sekolah. Asmaun Sahlan

menyimpulkan bahwa problematika perwujudan budaya religious sekolah antara lain:

1. Keterbatasan alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan agama islam.

2. Strategi pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada aspek kognitif.

3. Proses pembelajaran yang cenderung kepada transfer of knowledge, bukan

internalisasi nilai.
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4. Pengaruh negatif dari lingkungan dan teknologi informasi.21

21 Asmaul Sahlan, Mewujudkan Budaya Religious Di Sekolah. Malang: UIN Maliki press,
tahun 2009, hal 34.


