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ABSTRAK 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN SIKAP 

RELIGIUS SISWA KELAS XI DI SMA N 16 BANDAR LAMPUNG 

 

Peran guru Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam meningkatkan sikap religius siswa. Dengan 

adanya peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai teladan, motivator, fasilitator, dan konselor akan 

menunjang sikap religius siswa secara perlahan untuk kemudian mencapai sikap religius yang sesuai 

dengan ajaran agama islam itu sendiri. Di era kehidupan yang sekarang, para remaja cenderung 

memiliki sikap religius yag rendah ditandai dengan siswa yang bersikap kurang sopan dalam hal 

berbicara dan perbuatan, tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan yag ada di sekolah, tidak disiplin, 

mengobrol saat jam pembelajaran belum usai dan masih banyak lagi. Dengan adanya peran guru 

Pendidikan Agama Islam sebagai teladan yang memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya 

akan mempengaruhi sikap religius yag dimiliki oleh para peserta didik. Karena keteladan merupakan 

kunci pokok dalam sebuah proses pembelajaran dan semua tingkah laku yang dilakukan oleh guru akan 

menjadi contoh yang baik untuk peserta didik apabila guru tersebut melakukan hal-hal baik begitupun 

sebaliknya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan sikap religius siswa kelas XI di SMA N 16 Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Di SMA N 16 Bandar Lampung terkhusus 

di kelas XI. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak terkait yaitu guru Pendidikan Agama 

Islam kelas XI dan siswa kelas XI untuk mendapatkan data pertama. Dokumentasi diantaranya daftar 

nama guru-guru dan jumlah siswa keseluruhan, kondisi sekolah seperti sarana dan prasarana di SMA N 

16 Bandar Lampung. Menggunakan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan.  

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan sikap religius siswa kelas XI Di SMA N 16 Bandar Lampung yaitu peran 

guru Pendidikan Agama Islam sebagai teladan, motivator, fasilitator dan konselor sangat berpengaruh 

dan menunjang sikap religius yang dimiliki oleh siswa hal ini ditandai dengan siswa mampu bersikap 

sopan dalam berbicara dan perbuatan, siswa mampu mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat 

berjama’ah, rohis, serta rutin membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan baik, siswa 

memiliki sikap disiplin seperti hal nya masuk kelas tepat waktu, tidak bolos saat jam pelajaran, dan 

tidak ngobrol saat guru menyampaikan materi, siswa mampu menerima nasihat-nasihat dari guru, dan 

siswa mampu berbuat baik kepada teman-temannya meski berbeda keyakinan. Walaupun tidak semua 

siswa mengalami perubahan kearah yang lebih baik tetapi ini patut untuk diberi pujian atas siswa-siswi 

yang sudah mau dan mampu untuk meningkatkan sikap religius mereka dengan melakukan perbuatan 

dan perubahan kearah yang lebih baik atas bimbingan dan peran guru Pendidikan Agama Islam di 

sekolah.  

Kata kunci: Peran Guru Pendidikan Agama Islam, Sikap Religius Siswa 
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ABSTRACT 

 

The results of the research that the researcher has done show that the role of Islamic Religious Education 

teachers in improving the religious attitudes of class XI students at SMA N 16 Bandar Lampung, namely the role of 

Islamic Religious Education teachers as role models, motivators, facilitators and counselors is very influential and 

supports students' religious attitudes. This is indicated by students being able to be polite in speaking and deed, 

students being able to participate in religious activities such as congregational prayers, spirituality, and regularly 

reading prayers before and after learning well, students having disciplined attitudes such as entering class on time, 

not skipping class time, and not chatting when the teacher delivers the material, students are able to accept advice 

from the teacher, and students are able to do good to their friends even though they have different beliefs. Although 

not all students experience changes for the better, this deserves to be praised for students who are willing and able to 

improve their religious attitudes by taking actions and changes for the better for the guidance and role of Islamic 

Religious Education teachers in schools.  

This study aims to describe the role of Islamic Religious Education teachers in improving the 

religious attitudes of class XI students at SMA N 16 Bandar Lampung. This research is a type of 

qualitative research with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. 

Observations were carried out directly by researchers at SMA N 16 Bandar Lampung, especially in class 

XI. Interviews were conducted by researchers with related parties, namely Islamic Religious Education 

teachers in class XI and students in class XI to obtain the first data. Documentation includes a list of 

teachers' names and the total number of students, school conditions such as facilities and infrastructure at 

SMA N 16 Bandar Lampung. Using data analysis techniques in the form of data collection, data 

reduction, data presentation, and triangulation to test the validity of the data that has been collected. 

The results of the research that the researcher has done show that the role of Islamic Religious 

Education teachers in improving the religious attitudes of class XI students at SMA N 16 Bandar 

Lampung, namely the role of Islamic Religious Education teachers as role models, motivators, facilitators 

and counselors is very influential and supports students' religious attitudes. This is indicated by students 

being able to be polite in speaking and deed, students being able to participate in religious activities such 

as congregational prayers, spirituality, and regularly reading prayers before and after learning well, 

students having disciplined attitudes such as entering class on time, not skipping class time, and not 

chatting when the teacher delivers the material, students are able to accept advice from the teacher, and 

students are able to do good to their friends even though they have different beliefs. Although not all 

students experience changes for the better, this deserves to be praised for students who are willing and 

able to improve their religious attitudes by taking actions and changes for the better for the guidance and 

role of Islamic Religious Education teachers in schools. 

 

Keywords: The Role Of Islamic Religius Education Teacher, Student’s Religious Attitude 
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MOTTO 

 

ًرا َلَقْد َكا َن َلُكْم ِف َرُسْوِل اللًِّه ُاْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يَ ْر ُجوا اللًَّه َواْليَ ْوَم اْْلَ ِخَر َوَذ َكَر  اللََّه َكِثي ْ  
 

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah”. (QS. Al-Ahzab ayat 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul diperlukan untuk memahami dan membatasi uraian-uraian istilah yang 

terdapat di dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran, 

yaitu dengan judul skripsi PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN SIKAP RELIGIUS SISWA KELAS XI DI SMAN 16 BANDAR 

LAMPUNG. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi 

sebagai berikut:  

1. Peran 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa inggris, peran disebut role, person’s task 

or duty in undertaking yang artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan. Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.
1
 Jadi dapat disimpulkan bahwa peran 

adalah seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat dan diharapkan memiliki 

tingkahlaku yang sesuai dengan kedudukannya tersebut. 

Dari pengertian di atas maka peran yang penulis maksud pada penelitian ini yaitu 

adanyaguru sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan di sekolah yang 

diharapkan dapat memiliki tingkah laku serta peranan yang baik untuk peserta didik guna 

untuk meningkatkan sikap religius peserta didiknya.  

 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada setiap 

pembelajaran di kelas.
2
  

Pendidikan agama Islam adalah sebagai program yang terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati, hingga mengimani ajaran agama 

Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
3
 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka guru pendidikan agama Islam yang peneliti 

maksud pada penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam memiliki kewajiban tidak 

hanya melatih dan memberikan ilmu kepada peserta didik dalam hal pengetahuan saja, 

melainkan juga membimbing dan memberikan teladan dalam hal sikap atau perilaku kepada 

peserta didik yang harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam serta guru 

pendidikan agama Islam harus mampu mencontohkan perilaku yang baik agar peserta didik 

mampu meniru perilaku baik tersebut. 

 

 

 

 

 

3. Sikap Religius 

                                                             
1 Syamsir, Torang, Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi), (Bandung: 

Alfabet, 2014), hlm. 86 
2 M. Shabir U, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik”, Auladuna: Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban dan 

Kompetensi Guru, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015, hal. 221  
3 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6 
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Pendapat dari M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa sikap atau bisa disebut attitude 

adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang dan memiliki kecenderungan untuk 

bereaksi dengan cara tertentu terhadap situasi yang terjadi.
4 

Religius berasal dari kata religi yang berarti agama. Jalaluddin berpendapat bahwa 

agama mempunyai arti percaya kepada Tuhan dan ekspresi kepercayaan kepada Tuhan 

tersebut berupa amal ibadah dan segala hal dilakukan yang mencerminkan kecintaan dan 

kepercayaan terhadap Tuhan.
5 

Dari definisi di atas, maka sikap religius yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah sikap atau perilaku peserta didik yang mencerminkan kecintaan dan kepatuhannya 

terhadap nilai-nilai agama Islam yaitu berupa perilaku yang baik terhadap guru dan orang 

disekitar dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.  

 

4. Siswa Kelas XI  

Pendapat dari Abu Ahmadi menyatakan bahwa peserta didik atau siswa merupakan 

pribadi manusia seutuhnya, maksudnya adalah orang yang tidak bergantung dengan orang 

lain dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak ada yang 

memaksa dari pihak manapun, mempunyai sifat-sifat dan keinginannya sendiri.
6
 

Dari pengertian di atas, maka maksud dari peneliti dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI (sebelas) siswa yang seimbang. Dalam artian jika kelas X (sepuluh) mereka masih 

dalam fase pengenalan lingkungan sekolah dan mengenal teman-teman baru serta masih 

belajar mengenal guru-guru di sekolah tersebut. Dan untuk kelas XII (dua belas) mereka 

dalam tahap mempersiapkan diri, tenaga, dan pikiran untuk menghadapi ujian kelulusan 

yang akan segera dilaksanakan.  

Jadi peneliti memilih kelas XI untuk diteliti karena kelas tersebut dalam tahap yang 

seimbang dalam pembelajaran sehari-hari dan sudah cukup mengenal lingkungan, teman, 

serta guru-guru di sekolah.  

 

5. SMAN 16 Bandar Lampung 

Merupakan sekolah menengah atas yang memiliki siswa-siswa kelas XI dan guru 

pendidikan agama Islam yang merupakan objek penelitian penulis dan di dalam sekolah 

tersebut tidak hanya yang beragama Islam saja, melainkan juga kristen, hindu dan katolik. 

Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud peneliti dalam judul proposal ini yaitu 

penelitian yang berusaha mengetahui bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan sikap religius siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar Lampung. Yang dimana 

sekolah ini juga memiliki kegiatan keagamaan Islam seperti sholat dzuhur dan ashar 

berjama’ah dan juga ektrakurikuler rohis yang membantu meningkatkan sikap religius siswa-

siswa nya dan juga memiliki guru-guru pendidikan agama Islam yang berkompeten di 

bidangnya.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sekolah menjadi tempat kedua setelah rumah untuk anak tumbuh, berkembang dan 

membentuk kepribadian serta tingkah laku nya. Di semua lembaga sekolah pasti akan 

memberikan pendidikan yang baik untuk para peserta didik nya. Berbagai lembaga sekolah di 

Indonesia seperti lembaga sekolah yang berbasis agama Islam dan sekolah umum sudah ada sejak 

lama dan itu sangat membantu para peserta didik untuk memilih sekolah yang mereka inginkan.  

                                                             
4 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 141 
5 Jalaluddin, Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25 
6 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 205 
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Sekolah merupakan institusi pendidikan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan di masa depan, yaitu dengan cara 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Semua tujuan tersebut akan menjadi optimal jika 

sekolah sebagai pusat belajar formal bagi peserta didik mampu mengembangkan proses 

pembelajaran dengan baik beserta seluruh aspek yang menunjang kegiatan pembelajaran tersebut 

seperti sarana dan prasarana, situasi kondusif dan faktor-faktor pendukung lainnya.
7
 Maka 

orangtua peserta didik pun sangat berharap ketika anak-anaknya mulai memasuki sekolah agar 

anak-anak mereka kelak mampu mengembangkan potensi nya dan mampu membanggakan kedua 

orangtuanya. 

Pendidikan menurut H. Muhammad Daud Ali dikutip dari jurnal pendidikan agama Islam 

dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain dalam masyarakat. Proses 

pemindahan nilai tersebut dapat dilakukan dengan bebrapa cara yaitu: pertama melalui 

pengajaran, yaitu proses memindahkan nilai berupa (ilmu) pengetahuan dari guru kepada siswa 

nya dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Kedua, melalui pelatihan yang dilaksanakan 

dengan membiasakan seseorang melakukan hal-hal tertentu untuk memperoleh keterampilan 

ketika mengerjakan hal-hal tersebut. Ketiga, melalui doktrinnasi yang dilakukan agar orang 

meniru atau mengikuti apa yang diajarkan.
8
 

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasa 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan yang menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan ternecana untuk mewujudkan suasana proses 

pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak 

yang mulia. Bisa disimpulkam bahwa di dalam pendidikan, peserta didik tidak hanya dituntut 

untuk unggul dalam hal pengetahuan saja tetapi juga dalam hal sikap dan tingkah laku peserta 

didik dalam kesehariannya di sekolah dan akan dilakukan pula di lingkungan tempat tinggal jika 

akhlak yang baik sudah tertanam dalam diri peserta didik. 

Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama akan menciptakan insan yang religius. Pada 

hakikatnya manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan, mulai dari sejarah diciptakannya manusia 

pertama oleh Allah SWT. yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah SWT. pun telah menjelaskan 

bahwa Nabi Adam As. telah diajarkan berbagai hal termasuk nama-nama benda. Kemudian Allah 

SWT. menguji kemampuannya dengan meminta Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut.
9
 

Dan kisah ini tertulis rapi di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah, ayat 31:  

َكِة ََ َقاَل َانْ َوَعلََّم ٰاَدَم اْْلَْْسَاَۤء ُكلََّها ُثَّ  ُهْم َعَلل اْلَمٰلَكة َُ  ُؤَْلِۤء ِاْن ُكْنُتْم ٰصِدِقْيَ ۢ  بِ  ُْوِنْ بَِاْْسَاِۤء ٰه ۢ   َعَر

 

Artinya: Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia 

perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) 

ini, jika kamu yang benar!”  

Dilihat dari teori perspektif pendidikan modern, ayat tersebut menjelaskan lima unsur pokok 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran, diantaranya: (1) pendidik yaitu Allah SWT., (2) 

peserta didik yaitu Nabi Adam As., (3) materi pendidikan yaitu pembelajaran tentang nama-nama 

benda, (4) metode yaitu bagaimana Allah SWT. mengajarkan Nabi Adam As. tentang nama-nama 

benda tersebut, (5) yang terakhir adalah evaluasi yaitu Nabi Adam As. diuji kemampuannya 

dengan menyebutkan nama-nama benda yang telah diajarkan kepadanya.
10

 

                                                             
7 Nunu Nurfirdaus, Nursiti Hodijah, “Studi Tentang Peran Lingkungan Sekolah dan Pembentukan Perilaku Sosial Siswa 

SDN 3 Cisantana”, JIE: Jurnal Ilmiah Educater, Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, hlm. 114 
8 Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia”, Jurnal Al-Ta’dib: Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, Vol. 8 No. 1, Tahun 2015, hlm. 104 
9 Munir Yusuf, Pengantar Imu Pendidikan (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 1 
10 Ibid, hlm. 2 
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Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya pendidikan memang sangat penting 

untuk kehidupan setiap orang. Apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan ilmu, seperti hal 

nya saat kita memasak kue pasti harus belajar untuk menakar bahan-bahannya agar hasilnya nanti 

kue menjadi lezat. Begitupun perihal ibadah yang wajib bagi setiap muslim melaksanakannya 

seperti sholat. Dari kecil kita diajarkan untuk sholat lima waktu, mulai dari gerakannya dan apa 

saja yang dibaca ketika sholat.  

Oleh karena itu, penting adanya proses pendidikan yang mampu menyatukan antara 

pendidikan sekolah, keluarga dan lingkungan sekitar. Karena untuk membentuk dan 

menumbuhkan sikap religius, peserta didik tidak hanya melalui keluarga dan lingkungan sekitar 

saja tetapi juga membutuhkan pendidikan di lingkungan sekolah yang berperan penting untuk 

meningkatkan sikap religius peserta didik.  

Sikap religius tercipta bisa dari penglihatan dari cara peserta didik melihat perilaku teman-

teman dan guru nya setiap hari, dan dengan cara pembiasaan dari kecil. Jika dari kecil peserta 

didik diajarkan untuk selalu menerapkan ajaran-ajaran agama Islam maka saat di sekolah pun ia 

akan menerapkannya. Pembiasaan dari kecil pun tidak menjamin untuk peserta didik akan 

berperilaku seperti yang dilakukan di rumah. Remaja yang memiliki emosi, sikap dan pikiran 

yang belum stabil akan cenderung mengikuti perilaku orang disekitarnya. Misalkan, seorang anak 

yang di keluarga diajarkan ajaran-ajaran agama Islam sejak kecil, lalu saat ia memasuki 

lingkungan sekolah dan bertemu dengan teman-teman serta lingkungan yang baru ia akan mudah 

untuk berubah menjadi anak yang rendah tingkat religiusnya. Tetapi bukan tidak mungkin anak-

anak yang diajarkan nilai-nilai agama Islam dari kecil akan mudah terpengaruh oleh lingkungan 

sekitar, ada juga anak yang memang benar-benar taat kepada ajaran yang lingkungan keluarganya 

terapkan kepadanya. 

Dalam hal ini, sudah menjadi tugas wajib sebagai seorang guru untuk membimbing dan 

mengarahkan peserta didik untuk lebih belajar taat dan melaksanakan nilai-nilai ajaran agama 

Islam, terutama untuk guru pendidikan agama Islam yang harus mengajarkan nilai-nilai agama 

Islam itu sendiri kepada peserta didik sesuai dengan tugasnya sebagai seroang guru pendidikan 

agama Islam dan menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya.  

Dalam peraturan pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab 1 pasal 1 menjelaskan pendidikan 

agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, yang dilakukan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan.
11

  

Pendidikan agama Islam adalah sebuah usaha dalam dunia pendidikan untuk menciptakan 

peserta didik yang memiliki akhlakul karimah, mampu menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan al-sunnah. Pendidikan agama Islam dilakukan 

untuk mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam 

melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran yang ditentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

di lembaga sekolah.  

Guru pendidikan agama Islam berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tingkah laku peserta didik, karena dalam menciptakan, menanamkan, serta meningkatkan sikap 

                                                             
11 Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 ayat 

1 dan 2 menjelaskan bahwa : Pendidikan agama berfungsi membentuk mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan 

hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik 
dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Sedangkan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan 

untuk terbentuknya peserta didik yang emmahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu 
agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk lebih jelasnya lihat, Pemerintah Republik Indonesia, “PP No. 55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan”  
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religius peserta didik membutuhkan guru atau pendidik yang sesuai dalam bidangnya, sehingga 

ilmu dan ajaran yang diberikan sesuai dengan syariat Islam.  

Untuk itu, guru pendidikan agama Islam harus memiliki perilaku yang baik guna untuk 

menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena guru pendidikan agama Islam tidak hanya 

mengajarkan tentang teori-teori ajaran agama Islam saja, melainkan juga mencontohkan sikap 

religius itu seperti apa dan bagaimana sehingga peserta didik pun mampu dengan mudah 

memahaminya.  

Perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam mengacu pada sikap 

religius. Sikap religius siswa yang sekarang mulai merosot lambat laun akan menciptakan 

perilaku-perilaku yang buruk dilingkungan sekitarnya terutama dilingkungan sekolah. Sikap 

religius yang baik seperti berkata jujur, bersikap sopan dalam berbicara dan perbuatan, memiliki 

sikap disiplin dan sebagainya. Sedangkan sikap religius yang rendah akan menurunkan sikap-

sikap yang baik tersebut. Sikap religius yang rendah akan berakibat pada siswa yang tidak sopan 

dengan guru, berbicara yang tidak pantas, dan merendahkan oranglain. 

Saat ini banyak sekali siswa yang meremehkan adab terhadap gurunya. Guru dijadikan 

sebagai teman sebaya yang tidak perlu untuk bersikap yang sopan. Contohnya seperti siswa yang 

ngobrol dengan temannya sedangkan guru sedang menjelaskan materi. Ada juga siswa yang bolos 

karena dianggap hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan. Mengerjakan tugas di sekolah 

menjadi hal yang wajar, bahkan tidak mengumpulkan tugas dengan segala bentuk alasan. Tidak 

menghormati guru yang memiliki kedudukan layaknya orangtua di sekolah merupakan contoh 

sikap religius yang rendah. 

Rasulullah SAW. bersabda : Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan 

yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti (hak) orang yang berilmu 

(agar diutamakan pandangannya). (HR. Ahmad).  

Untuk meningkatkan sikap religius peserta didik, maka peran guru pendidikan agama Islam 

sangat penting karena guru pendidikan agama Islam mengemban amanah mengajarkan ajaran-

ajaran agama Islam. Karena juga sesuai dengan bidang yang diampunya guru pendidikan agama 

Islam harus mampu membimbing, mengarahkan, mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam 

kepada peserta didiknya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki sikap religius. 

Adapun hasil penelitian pra survey peneliti telah melakukan wawancara di SMAN 16 Bandar 

Lampung dengan guru pendidikan agama Islam kelas XI. Dari hasil wawancara tersebut dapat 

diketahui bahwasanya ada beberapa siswa yang memiliki sikap religius rendah bahkan ada yang 

tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dikarenakan sikap religius nya yang rendah 

tersebut. Siswa-siswa yang seperti ini sangat butuh bimbingan dan dorongan dari segala pihak 

terutama guru pendidikan agama Islam yang sudah menjadi kewajibannya untuk memperbaiki 

akhlak peserta didiknya. Dengan dilakukannya kegiatan keagamaan seperti sholat dzuhur dan 

ashar berjama’ah lambat laun siswa tersebut akan mau dengan ikhlas melaksanakan tugas nya 

sebagai seorang muslim dan tidak ada unsur keterpaksaan dan juga dengan sikap keteladanan 

yang dicontohkan langsung oleh guru pendidikan agama Islam di kelas, serta nasihat-nasihat yang 

diberikan guru pendidikan agama Islam kepada peserta didik dengan tidak memperlihatkan 

kepada oranglain.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa Kelas 

XI Di SMAN 16 Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran-peran 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan sikap religius siswa khususnya di kelas XI.  
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C. Fokus dan Sub Fokus 

Untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini agar tidak melebar, maka peneliti 

memfokuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada: Peran guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan sikap religius siswa. 

 

 

 

 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Peran guru PAI sebagai teladan dalam meningkatkan sikap religius siswa  

2. Peran guru PAI sebagai motivator dalam meningkatkan sikap religius siswa 

3. Peran guru PAI sebagai fasilitator dalam meningkatkan sikap religius siswa 

4. Peran guru PAI sebagai konselor dalam meningkatkan sikap religius siswa 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan dalam meningkatkan sikap 

religius siswa? 

2. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator dalam meningkatkan 

sikap religius siswa? 

3. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator dalam meningkatkan 

sikap religius siswa? 

4. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam meningkatkan sikap 

religius siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan dalam 

meningkatkan sikap religius siswa 

2. Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator dalam 

meningkatkan sikap religius siswa 

3. Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator dalam 

meningkatkan sikap religius siswa 

4. Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam 

meningkatkan sikap religius siswa 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kedepannya saat peneliti 

sudah menjadi seorang guru pendidikan agama Islam. 

2. Bagi peserta didik, yaitu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan sikap religius 

peserta didik yang sudah belajar untuk taat pada perintah Allah SWT. sehingga menjadikan 

peserta didik memiliki akhlakul karimah tau akhlak yang terpuji. 

3. Bagi pendidik, yaitu semoga dengan penelitian ini pendidik dapat menerapkan peran-peran 

guru yang baik guna untuk menciptakan peserta didik yang memiliki sikap religius yang 

tinggi. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Siti Fatimah (2018) “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik Di SMPN 1 Sukadana Lampung Timur Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

Penelitian ini memiliki fokus dan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran guru 

PAI dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik di SMPN 1 Sukadana Lampung 

Timur dengan menggunakan penelitian lapangan (Field Research ) dengan metode penelitian 

kualitatif. Dan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi berupa sumber 

dan teknik. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terlihat dari fokus 

penelitian, fokus penelitian diatas yaitu peran guru PAI dalam menanamkan akhlakul 

karimah sedangkan penelitian ini fokus pada peran guru PAI dalam meningkatkan sikap 

religius siswa. Perbedaan dari penelitian di atas yaitu penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan juga menggunakan uji keabsahan 

berupa triangulasi data, sumber dan waktu. 
12

 

2. Thowili Fadli (2014) “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Shalat Berjamaah Siswa Di SMP Seri Tanjung Ogan Ilir”. Penelitian ini 

berfokus pada peranan guru PAI dalam meningkatkan kemampuan shalat berjamah yaitu 

bagaimana cara guru menyampaikan materi dan memperagakan gerakan shalat yang benar 

kepada para siswa nya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan 

penelitian ini berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat 

meningkatkan kemampuan shalat berjamaah. Persamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

dan perbedaannya yaitu pada fokus dan sub fokus penelitian. Penelitian di atas berfokus pada 

peranan guur PAI dalam meningkatkan kemampuan shalat berjamaah sedangkan penelitian 

ini berfokus pada peran guru PAI dalam meningkatkan sikap religius siswa dan sub fokus 

nya yaitu peran guru PAI sebagai teladan, motivator, fasilitator, dan konselor dalam 

meningkatkan sikap religius siswa.
13

 

3. Nurrotun Nangimah (2018) “Peran Guru PAI dalam Pendidikan Karakter Religius Siswa 

SMA N 1 Semarang.” Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan metode penelitian kualitatif studi lapangan (field research). Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam pendidikan karakter religius siswa SMA Negeri 

1 Semarang di antaranya adalah sebagai pengajar, pendidik, teladan, motivator, pembimbing, 

pemimpin, pendorong kesadaran keimanan, pendorong akal siswa, sumber belajar, 

fasilitator, dan pengelola. Dalam pendekatan terhadap anak, guru menggunakan berbagai 

macam metode di antaranya adalah metode ceramah, metode keteladanan, metode 

pendidikan dengan nasihat, metode hukuman atau penghargaan, dan metode pembiasaan. 
14

 

Skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu peran guru PAI, metode penelitian yang 

digunakan, namun yang membedakan dengan penelitian yang dibuat yaitu mengenai fokus 

dan sub fokus penelitian nya.  

4. Resna Leli Harahap (2018) “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Akhlak 

Siswa Di MTs Swasta Al-Ulum Medan.” Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran guru memiliki pengaruh yang besar dalam membina akhlak siswa. Berbagai metode 

yang diterapkan untuk menanamkan akhlak pada siswa diantaranya yaitu metode contoh atau 

keteladanan; metode pembiasaan; metode hukuman. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan di 

                                                             
12 Siti Fatimah, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik Di SMPN 1 

Sukadana Lampung Timur Tahun Pelajaran 2018/2019, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Metro. 
13 Thowili Fadli, Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Kemampuan Shalat Berjamaah 

Siswa Di SMP Tanjung Ogan Ilir, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.  
14 Nurrotun Nangimah, Peran Guru PAI Dalam Pendidikan Karakter Religius Siswa SMA N 1 Semarang Tahun 

Pelajaran 2018/2019,, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Walisongo Semarang. 
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MTs Swasta Al-Ulum Medan yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan akhlak 

siswa yaitu ada sholat dhuha, sholat dzuhur dan ashar berjamaah, membaca surat pendek 

sebelum belajar, pemeriksaan rambut panjang dan kuku oleh guru piket sebelum masuk 

kelas, penurunan bendera setiap hari sabtu, kegiatan pesantren kilat setiap bulan Ramadhan, 

tadris Al-Qur’an dan tahfizh Al-Qur’an.
15

 Skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu peran 

guru PAI, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, namun yang 

membedakan adalah objek yang diteliti. 

5. Laili Al Fiyah (2021) “Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Religius SMK 

Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 2 

Ponorogo).” Penelitian ini mengkaji tentang peran guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius siswa dan juga mengkaji tentang faktor pendorong dan penghambat  di sekolah yang 

berbasis pondok pesantren. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan 

penelitian ini memfokuskan pada guru PAI, ustad di pondok pesantren dan peserta didik 

kelas X.  

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan metode 

kualitatif, dan juga mengkaji peran guru PAI.  

Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian berfokus pada 

peran guru PAI sebagai teladan, motivator, fasilitator, dan konselor dalam meningkatkan 

sikap religius siswa.  Dan juga penelitian ini memilih tempat di SMA N 16 Bandar Lampung 

yang tidak semua siswa nya beragama Islam.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain sebagainya secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikannya berbentuk kata-kata dan 

bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang 

ditemukan dilapangan yang bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak 

berupa angka.
 17

 Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini mencari 

makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan 

manusia dengan terlibat langsung dan tidak langsung mengenai hal yang diteliti dan secara 

menyeluruh.
18

  

 

2. Sumber Data 

Menurut Moleong dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kulaitatif”, sumber data 

utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata serta tindakan dan selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
19

 Sumber data yang diperoleh berupa sumber data 

primer dan sumber data sekunder, yaitu: 

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

utamanya. Adapun data yang diperoleh melalui kata dan tindakan selama peneliti 

melakukan obsevasi dan wawancara dilapangan dengan pihak-pihak terkait yaitu guru 

                                                             
15 Resna Leli Harahap, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa di MTs Swasta Al-Ulum 

Medan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sumatera Utara, Medan. 
16 Laili Al Fiyah, Peran Guru PAI Dalam Pembinaan Karakter Religius SMK Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus 

Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 1 Ponorogo), Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Ponorogo.  
17 Lexy Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004), hlm. 11 
18 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328 
19 Lexy J. Moleong, op.cit. hlm. 157 
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pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan peran guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan sikap religius siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar Lampung.  

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti guna untuk menunjang sumber data yang pertama. Dapat dikatakan bahwa 

dokumentasi merupakan sumber data sekunder di dalam penelitian ini yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terjun ke lapangan 

langsung menuju ke sumber data primer maupun sekunder dengan cara mengamati dan 

mencatat kejadian yang sedang berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. 

Metode observasi ini mengamati secara langsung perilaku, kondisi dan situasi. Data 

observasi ini dapat berupa dokumentasi berupa nama-nama siswa dan orangtua, foro-

foto proses pembelajaran berlangsung, dan data-data yang mendukung lainnya untuk 

kemudian dianalisis. Observasi yang digunakan peneliti ialah observasi pasif yaitu saat 

penelitian berlangsung peneliti datang ke tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut.
20

 Peneliti hanya sebagai pengamat independen, peneliti 

mencatat, menganalisis dan membuat kesimpulan tentang peran guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan sikap religius siswa kelas XI Di SMAN 16 Bandar 

Lampung.  

 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung 

antara pewawancara dan narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih dalam tentang objek yang sedang diteliti untuk itu peneliti 

menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

sudah disusun dengan sistematis dan lengkap untuk digunakan dalam pengumpulan 

data. Dengan wawancara tidak terstruktur ini peneliti mampu mendapatkan informasi 

yang mendalam tentang permasalahan atau isu pada objek yang diteliti.
21

 

Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan informasi berupa data terkait 

peran-peran guru pendidikan agama Islam yaitu peran guru pendidikan agama Islam 

sebagai teladan, motivator, fasilitator dan konselor untuk meningkatkan sikap religius 

yang dimiliki oleh siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar Lampung. Wawancara ini di 

fokuskan untuk guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas XI SMAN 16 Bandar 

Lampung.  

 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya berupa catatan harian, 

sejarah kehidupan dan masih banyak lagi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

fot, sketsa dan lain-lain. Dokumen berupa karya yaitu karya seni, patung, film, da lain-

lain.  

Adapun dokumen yang peneliti ambil untuk melengkapi data primer yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya yaitu berupa profil sekolah dan foto-foto kegiatan proses 

pembelajaran di kelas bersama dengan guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas XI 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 227 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 198 
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dan segala hal yang berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan sikap religius siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar Lampung.  

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara memisahkan data-data 

tersebut ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun pola, memilih data mana yang penting dan data mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan agar mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan analisis data berupa dekriptif dalam 

menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh saat proses mencari dan menyusun data 

secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dalam penelitian kualitatif diantaranya:  

 

 

a. Pengumpulan data 

Merupakan tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan 

data. Semakin lama dilapangan semakin banyak data yang akan didapatkan dan semakin 

bervariasi pula.  

b. Reduksi data 

Saat peneliti mengumpulkan data dilapangan, data yang diperoleh cukup banyak 

karena semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang didapat semakin 

banyak dan rumit maka dari itu perlu adanya analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data ialah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok. Kemudian 

memfokuskannya pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta pola nya. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang sangat jelas dan 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencari data kembali 

jika diperlukan.  

c. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dilakukan berupa bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah data 

direduksi maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Dengan penyajian data, maka 

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, penyajian data kualitatif juga 

dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.  

 

d. Triangulasi  

Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa dan menetapkan 

validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian 

kualitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu sebuah instrument 

penelitian. Validitas pada penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian 

ini secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi adalah 

suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan 

pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi ada berbagai macam 

cara yaitu sebagai berikut:
22

 

1) Triangulasi data 

Triangulasi data mencakup penggunaan berbeda sumber data atau informasi. Jenis 

triangulasi ini adalah barangkali sebagian besar popular, dan sangat mudah 

diterapkan dan yang paling utama cock untuk estension dengan mengetahui 

stakeholder berbeda kelompok yang memiliki kepentingan dalam progam.  

2) Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, 

sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu triangulasi 

sumber, teknik pengumpulan data dan waktu pengamatan dapat berbda dalam 

mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan 

menggunakan dua atau lebih pewawancara akan mendapatkan data yang lebih 

abash. Sebelum tim peneliti perlu mengadakan kesepakatan dalam menentukan 

kriteria pengamatan dan wawancara. 

3) Triangulasi sumber 

Berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. Mislanya membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum 

dengan yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan data hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dan pemecahan masalah, maka hasil penelitian ini dibuat 

dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan diantaranya:  

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

2. BAB II Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau teori-teori yang 

relevan berkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji dan membantu untuk mempertajam 

pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian ini.  

 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian, keduanya ini 

menguraikan gambaran umum objek seperti sejarah, budaya, dan lain sebagainya, juga 

penyajian fakta dan data lapangan yang menguraikan tentang fakta lapangan yang ditemukan 

sesuai dengan keadaan objek di SMAN 16 Bandar Lampung. 

 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Menganalisis data dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai peran guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan sikap religius siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar 

Lampung. 

                                                             
22 Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Teknologi 

Pendidikan: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Vol. 10 No. 1, Tahun 

2010, hlm. 55 
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5. BAB V Penutup  

Di bab v ini berisi tentang kesimpulan yang berisi Pernyataan singkat dari peneliti 

tentang hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian dan memuat 

rekomendasi berupa saran teoritis. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Guru pendidikan agama Islam berperan sebagai teladan atau role model untuk peserta didik 

nya dengan mencontohkan sikap atau perilaku religius seperti ikut serta dalam hal kegiatan 

keagamaan, masuk kelas mengucapkan salam, tidak bermain hp saat proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, memberikan sanksi saat siswa tidak disiplin, dan lain sebagainya. Peran 

guru pendidikan agama Islam berperan sebagai motivator dimana guru memberikan motivasi 

berupa pujian atau nasihat-nasihat yang dapat mendorong siswa untuk lebih semangat dalam 

mempelajari ilmu agama Islam. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator ialah 

dimana guru akan membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menciptakan 

kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajarannya pun 

tercapai. Guru pendidikan agama Islam menggunakan metode pendekatan persuasive untuk 

mengenal dan memperbaiki sikap religius siswa. Saat guru menggunakan metode ini, guru 

tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didik nya. Karena dengan 

komunikasi yang baik akan mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik tersebut. Peran guru 

pendidikan agama Islam sebagai seorang konselor, guru memberikan bimbingan dan arahan tidak 

hanya dalam hal akademik saja melainkan juga mengarahkan dan membimbing dalam siswa 

untuk mengikuti kegiaatan ekstrakurikuler terutama ekstrakurikuler rohis karena disana peserta 

didik akan diajarkan tentang ilmu agama Islam yang belum dipelajari dengan tuntas di kelas..  

Dari ke empat peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan, motivator, fasilitator dan 

juga konselor bisa kita pahami bahwasanya peran seorang guru sangat penting untuk menunjang 

perbaikan sikap yang dimiliki oleh siswa kelas XI di SMAN 16 Bandar Lampung. Hal ini bisa 

dilihat dari sikap awal yang siswa lakukan di dalam kelas masih ngobrol saat guru menjelaskan 

materi hingga saat ini perubahan siswa menjadi jauh lebih baik, karena ketika menjelaskan materi 

siswa dapat mendengarkan dan memahami materi dengan baik serta siswa mau untuk ikut serta 

dalam kegiatan keagamaan di sekolah. 

 

B. Rekomendasi  

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan maka rekmendasi yang peneliti berikan yaitu: 

1. Kepada pendidik terutama untuk guru pendidikan agama Islam, di mohon untuk tetap 

semangat membimbing dan mengarahkan siswa dalam hal meningkatkan sikap religius 

siswa. Karena sikap religius harus terus ditingkatkan agar terciptanya generasi peserta didik 

muslim yang mencintai agama nya sendiri dan dengan senang hati untuk melakukan hal-hal 

yang sudah diatur oleh syariat Islam serta mampu meningkatkan sikap toleransi tidak hanya 

dengan teman sebaya melainkan juga dengan masyarakat. 

2. Guru pendidikan agama Islam harus lebih peka terhadap peserta didiknya, jangan terlalu 

fokus menjelaskan sehingga peserta didik ada yang duduk nya tidak baik pun luput dari 

pengawasan guru. 

3. Dan untuk sekolah SMA N 16 Bandar Lampung semoga kedepannya semakin banyak 

kegiatan-kegiatan positif yang membuat peserta didik muslim memiliki sikap religisu yang 

baik dengan mengikuti kegiatan tersebut.  
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