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ABSTRAK 

MUHAMMAD ADAM ILHAMI. Penanaman Nilai Ketaatan Beragama 

Siswa Berbasis Kearifan Lokal. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2014.  

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Di SMP Negeri pada umumnya, 

siswa difokuskan pada pembelajaran umum yang mengarah pada prestasi 

akademik. Sedangkan pembelajaran agama kurang begitu difokuskan, dan itu 

berdampak pada kegiatan pembelajaran agama siswa. Seperti yang penulis ketahui 

bahwa sekolah SMP memang lebih cenderung pada pembelajaran umum 

dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah dan sekolah yang berbasis pesantren 

atau lembaga yang memfokuskan pembelajaran agama.Tentu hal itu tidak secara 

langsung mempengaruhi ketaatan siswa dalam menjalankan kegiatan keagamaan 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam menanggulangi minimnya 

kegiatan pembelajaran agama tersebut, lembaga ini mendidik keagamaan siswa 

dengan mengintergasikan penanaman nilai ketaatan melalui beberapa kegiatan 

kearifan lokal sekolah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan metode 

pengumpulan datanya menggunakan metode triangulasi data. Sedangkan analisis 

datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis sebagai 

peneliti berusaha mendeskripsikan dengan menguraikan secara teratur penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean 

yang kemudian diadakan suatu analisis untuk pengorganisasian data dalam rangka 

mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan secara memadai, kritis dan 

bertangung jawab kemudian penulis melakukan interpretasi untuk proses 

pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang penulis 

temukan, dimana dalam penelitian ini adalah relevansinya dengan penanaman 

nilai ketaatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penanaman Nilai Ketaatan Beragama 

Berbasis Kearifan Lokal di SMP Negeri I Godean diadakan karena untuk 

mencapai tujuan, visi, dan misi pendidikan di SMP Negeri I Godean dengan 

konsep untuk mengembangkan potensi-potensi siswa, yaitu potensi emosional, 

intelektual, spiritual, dan sosial. 2) Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Berbasis 

Kearifan Lokal di SMP Negeri I Godean prosesnya secara sosialisasi berupa 

pembiasaan sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Secara enkulturasi berupa 

IMTAQ yaitu pengembangan Iman dan Taqwa untuk mengarahkan, kemudian 

pembiasaan sholat berjamaah untuk membentuk siswa terbiasa sholat berjamaah, 

kemudian kegiatan AGSA Narkoba atau kepanjangan dari Anak Godean Satu 

Anti Narkoba sebagai pemabatasan dari perilaku negatif. 3) Hasil dari Penanaman 

Nilai Ketaatan Beragama Berbasis Kearifan Lokal di SMP Negeri I Godean yaitu 

siswa terbiasa hormat, ramah dan santun kepada orang tua, teman, dan orang lain. 

siswa mampu berkompetisi dalam lomba bidang IMTAQ. siswa terbiasa sholat 

wajib berjamaah, baik itu di sekolah maupun dirumah. Siswa banyak 

meninggalkan perbuatan negatif serta hampir tidak ada tindakan anarkhis, 

khususnya di lingkungan sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan sekitar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk Allah yang dibekali akal, hal ini yang 

memebedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia 

dikenal sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah telah membekalinya 

dengan segenap potensi, sehingga dalam kehidupannya manusia deberikan 

kewenangan untuk mengembangkannya, salah satunya melalui pendidikan.
1
 

Dalam hal ini jelas bahwa tantangan dalam pendidikan adalah menyiapkan 

anak dalam lingkungan saat itu dan masa yang akan datang.  

Sebagaimana diketahui bersama bahwa arah, wawasan, dan moralitas dari 

pembangunan sumber daya manusia di Indonesia belum menyerap nilai-nilai 

keagamaan keseluruhan. Tidak dapat dipungkiri, justru nilai-nilai 

keagamaanlah yang mengalami erosi dahsyat di era pembangunan ini. 

Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya kriminalitas yang terjadi.
2
 

Pendidikan Agama Islam dalam hal ini sebagai salah satu mata pelajaran 

yang wajib diajarkan di sekolah, tanpa disadari selama ini masih terhenti pada 

penguasaan secara teoritis yang bersifat ilmu pengetahuan saja.
3
 

Bergesernya praktik pendidikan menjadi identik dengan mengajar ini 

menimbulkan penekanan yang tidak seimbang pada aspek pengetahuan 

                                                           
1
 Syaodih S, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Rosda Karya, 2001) hal. 78. 

2
 Ibid, hal. 79. 

3
 Sutrisno, Revolusi Pendidikan di Indionesia;Membedah Metode dan Teknik Pendidikan 

Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: ArRuzz, 2005.) Hal 109. 
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(kognitif) semata. Siswa hanya belajar tentang materi pengetahuan tertentu 

mengalami proses transfer of knowledge (penyampaian pengetahuan) dari 

orang yang dipandang lebih tahu, yakni guru. Idiom guru itu “diguru dan 

ditiru” termanivestasi dalam pengetahuannya yang dianngap final, bahwa yang 

disampaikan oleh guru itu mestilah benar. Sementara dimensi sikap (afektif) 

dan keterampilan (psikomotorik) kurang diperhatikan. Penekanan pada aspek 

kognitif inilah yang menyebabkan proses pendidikan itu berjalan monoton, 

intelektualisme, dan verbalisme. Padahal, pendidikan itu sendiri berdimensi 

ketiga ranah tersebut. Bukan hanya transfer of knowledge, melainkan juga 

transfer of value (internalisasi nilai) dan transfer of methodology (aplikasi 

metodologi). Makna pendidikan hakikatnya adalah menyeimbangkan antara 

belajar untuk tahu (learn to know), belajar untuk menjadi (learn to be), dan 

belajar untuk hidup bersama (learn to live together).
4
 

Masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa. 

Pada masa remaja, individu mulai mengalami perubahan dalam sikap dan 

perilaku yang sejajar dengan perubahan kondisi fisiknya. Remaja sangat 

mudah dipengaruhi oleh faktor luar seperti keluarga, lingkungan pergaulan 

dan teman sekolah.  

Remaja sebagai generasi penerus harapan bangsa dan agama harus 

terbentuk menjadi individu yang dapat diandalkan dan menjadi figur bagi 

remaja. Perilaku remaja pada umumnya didapat dari interaksi sosial, keadaan 

ini sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian yang terbentuk, di 

                                                           
4
 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari 

berbasis Integratif, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 23-24. 
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dalam masa pendidikannya diharapkan kebutuhan-kebutuhan mereka 

tercukupi, baik dari segi agama, sosiologis, dan psikologis. 

Pendidik dalam melakukan pembelajaran diupayakan untuk memanfaatkan 

nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran untuk peserta didik. 

Nilai-nilai kearifan yang ada di daerah sekitar sekolah dan peserta didik 

diintegrasikan dalam pembelajaran. Menurut Poespowardojo dalam bukunya 

Rahyono, local genius (kearifan lokal) memiliki ketahanan terhadap unsur-

unsur yang datang dari luar dan mampu berkembang untuk masa-masa 

mendatang. Kepribadian suatu masyarakat ditentukan oleh kekuatan dan 

kemampuan local genius dalam menghadapi kekuatan dari luar. Jika local 

genius hilang atau musnah, maka kepribadian bangsa pun memudar. Faktor-

faktor yang menjadikan pembelajaran dan kearifan lokal memiliki posisi yang 

strategis adalah sebagai berikut:
5
 

1. Kearifan lokal merupakan pembentuk identitas inheren sejak lahir. 

2. Kearifan bukan sebuah keasingan bagi pemiliknya. 

3. Keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal 

kuat. 

4. Pembelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan. 

5. Kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri. 

6. Kearifan lokal mampu meningkatkan martabat Bangsa dan Negara. 

Kearifan lokal tidak terlepas dari budaya. Budaya menyebabkan peserta 

didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya lingkungan setempat 

                                                           
5
 Rahyono, Kearifan Budaya Dalam Kata, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009), hal. 9. 
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berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan 

budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik 

menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik 

budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya 

bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya 

luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses 

pertimbangan. Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan 

nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan pertimbangan.
6
 

Di SMP Negeri pada umumnya, siswa difokuskan pada pembelajaran 

umum yang mengarah pada prestasi akademik. Sedangkan pembelajaran 

agama kurang begitu difokuskan, dan itu berdampak pada kegiatan 

pembelajaran agama siswa. Seperti yang penulis ketahui bahwa sekolah SMP 

memang lebih cenderung pada pembelajaran umum dibandingkan dengan 

Madrasah Tsanawiyah dan sekolah yang berbasis pesantren atau lembaga yang 

memfokuskan pembelajaran agama. Tentu hal itu tidak secara langsung 

mempengaruhi ketaatan siswa dalam menjalankan kegiatan keagamaan baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Begitu juga di SMP Negeri I Godean yang dikenal sebagai SMP favorit di 

Sleman karena terkenal dengan banyak prestasi yang telah diraih, maka dalam 

menanggulangi minimnya kegiatan pembelajaran agama tersebut, di SMP 

                                                           
6
Faturrahman dkk, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hal. 46.  
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Negeri I Godean mendidik keagamaan siswa dengan mengintergasikan 

penanaman nilai ketaatan melalui beberapa kegiatan kearifan lokal sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis memberikan maksud dari penulisan skripsi yang berjudul 

“PENANAMAN NILAI KETAATAN BERAGAMA SISWA BERBASIS  

KEARIFAN LOKAL DI SMP NEGERI I GODEAN SLEMAN 

YOGYAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, ada beberapa 

rumusan masalah yang diambil: 

1. Bagaimana konsep penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan 

lokal? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai ketaatan beragama siswa 

berbasis  kearifan lokal di SMP Negeri I Godean Sleman Yogyakarta? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai dari penanaman nilai ketaatan beragama 

siswa berbasis  kearifan lokal di SMP Negeri I Godean Sleman 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Konsep penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal. 

b. Pelaksanaan penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis  

kearifan lokal di SMP Negeri I Godean Sleman Yogyakarta. 
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c. Hasil yang dicapai dari penanaman nilai ketaatan beragama siswa 

berbasis  kearifan lokal di SMP Negeri I Godean Sleman Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara akademis penelitian ini menambah khasanah keilmuan dan 

wawasan bagi penyusunnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

b. Secara praktis penelitian ini untuk memperoleh wawasan mengenai 

penanaman nilai-nilai kearifan lokal pada pendidikan agama islam 

untuk menanamkan ketaatan beragama. Dan sebagai masukan untuk 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran dalam dunia 

pendidikan di SMP NegeriI Godean Sleman Yogyakrta, dan di 

Indonesia pada umumnya. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa 

hasil tulisan atau skripsi yang berkaitan dengan apa yang hendak dipaparkan 

dalam skripsi peneliti nantinya. Adapun skripsi-skripsi yang telah ada 

sebelumnya akan memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan 

penulis sajikan dalam skripsi ini, dengan melihat posisi di antara skripsi yang 

telah ada, nantinya dapat menghindari kesamaan dengan skripsi sebelumnya. 

Ada beberapa skripsi dan jurnal yang sebelumnya telah membahas tentang 

kearifan lokal, antara lain sebagai berikut: 

1. Skripsi Muhammad Abdul Muhith, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2011. Dengan judul “Nilai Pendidikan Karakter Islami 
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Berbasis Kearifan Budaya Jawa Karya Pardi Suratno dan Henny 

Astiyanto”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa di dalam kearifan budaya 

jawa itu terdapat nilai-nilai yang arif untuk mendidik karakter yang 

islami.
7
 Kesamaan dengan yang akan diteliti adalah sama-sama akan 

membahas tentang kearifan lokal, sedangkan perbedaannya dengan 

penelitian yang penulis buat adalah penelitian ini lebih khusus membahas 

tentang karakter Islami dan merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan mengenai penanaman nilai ketaatan 

beragama siswa berbasis  kearifan lokal merupakan penelitian lapangan. 

2. Skripsi Riani Muslimah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2012. Dengan judul “Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan 

Kearifan Lokal di Play Group Aisyiyah Rejodani Sariharjo Ngaglik 

Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pendidikan 

karakter dapat dihubungkan dengan pendekatan kearifan lokal.
8
 Kesamaan 

dengan yang akan diteliti adalah sama-sama akan membahas tentang 

kearifan lokal dan merupakan penelitian lapangan, sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian ini 

lebih khusus membahas tentang karakter dengan pendekatan kearifan 

                                                           
7
 Muhammad Abdul Muhith, “Nilai Pendidikan Karakter Islami Berbasis Kearifan Budaya 

Jawa Karya Pardi Suratno dan Henny Astiyanto” Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. 
8
 Riani Muslimah, “Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Kearifan Lokal di Play Group 

Aisyiyah Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta” Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2012. 
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lokal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis  kearifan lokal. 

3. Skripsi M. Nur Sikin, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta 2002. Dengan judul 

“Upaya guru Agama Islam dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

Islam di SMU N 5 Yogyakarta”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa  upaya 

guru agama dalam meningkatkan pengalaman nilai-nilai islam dengan cara 

mengadakan kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler
9
. Kesamaan 

dengan yang akan diteliti adalah sama-sama akan membahas tentang 

penanaman nilai keagamaan dan merupakan penelitian lapangan, 

sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat adalah 

penelitian ini lebih khusus membahas tentang pengamalan nilai-nilai 

islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis  kearifan lokal. 

Dari beberapa penelitian diatas penulis jadikan bahan pertimbangan dan 

masukan untuk menulis skripsi. Posisi skripsi penulis disni adalah berbeda 

dengan skripsi-skripsi yang sebelumnya. Penulis lebih memfokuskan pada 

penelitian mengenai penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis  

kearifan lokal. Posisi penelitian ini adalah sebagai pembaharu dari penelitian-

penelitian tentang penanaman nilai berbasis kearifan lokal. 

 

 

                                                           
9
 M. Nur Sikin, “Upaya Guru Agama Islam Dalam Meningkatkan Pengamalan nilai-nilai 

islam di SMU N 5 Yogyakarta” Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002. 
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E. Landasan Teori 

1. Pengertian dan dasar penanaman nilai ketaatan beragama 

a. Penanaman Nilai 

Penanaman adalah proses, perbuatan, dan cara menanamkan.
10

  

Sedangkan arti nilai menurut Dr. Zakiah Daradjat adalah suatu 

perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas 

yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, perasaan, kriteria 

maupun perilaku.
11

 

Adapun yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah penanaman 

nilai ketaatan beragama pada anak yang dilakukan oleh pendidik, yaitu 

meliputi masalah keimanan, ibadah, dan akhlak.  

b. Transmisi nilai 

Dalam suatu kelompok budaya terjadi proses transmisi budaya dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya, yang didalamnya tercakup 

proses enkulturasi dan sosialisasi.
12

 

1) Enkulturasi  

Menurut Bery dkk. Yang dikutip oleh Sri Lestari, konsep 

enkulturasi berkembang dalam disiplin ilmu antropologi budaya, 

dan pertama kali didefinisikan oleh Herskovits sebagai proses 

individu memperoleh hal-hal yang dianggap penting dalam budaya 

melalui belajar, tetapi tanpa menggunakan pengajaran yang 

                                                           
10

 DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 895. 
11

 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 59. 
12

 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga, ed. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 79-80. 
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spesifik. Proses tersebut dapat melibatkan orang tua, orang dewasa 

lain, teman sebaya, dan jaringan yang dapat mempengaruhi 

individu dengan membatasi, membentuk, dan mengarahkan 

individu. hasil akhir dari enkulturasi (jika sukses) adalah inividu 

yang kompeten dalam budaya tersebut mencakup penguasaan 

bahasa, ritual, nilai-nilai, dan sebagainya. 

2) Sosialisai  

Konsep sosialisasi dikembangkan dalam disiplin ilmu sosiologi 

dan psikologi sosial yang mengacu pada proses pengajaran, yang 

dilakukan secara sengaja dengan melakukan pengawasan terhadap 

individu. Proses sosialisasi dapat terjadi melalui transmisi budaya 

vertikal, horizontal, dan serong (oblique) yang terdapat dalam 

budaya yang bersangkutan. Hasil dari proses enkulturasi dan 

sosialisasi adalah adanya kesamaan perilaku dalam satu budaya 

dan perbedaan perilaku dengan budaya lain. 

Menurut Hynie, Lalonde dan Lee yang dikutip oleh Sri Lestari, 

Individu menginternalisasi dan mengidentifikasi nilai dan norma 

kelompok sosialnya melalui proses sosialisasi dan enkulturasi. 

Menurut Hynie dkk. serta Padilla-Walker & Thompson, yang 

dikutip oleh Sri Lestari, Sosialisasi merupakan proses pengajaran 

nilai dan norma secara sengaja, sedangkan enkulturasi merupakan 

proses penyerapan norma dan nilai secara tak langsung melalui 

paparan dan obesrvasi. Kedua proses tersebut terjadi dalam 
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lembaga dan kelompok cultu ral utama yang dihadapi individu, 

antara lain keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media massa, dan 

kelompok organisasi. 

c. Ketaatan beragama 

Ketaatan beragama berarti kepatuhan, kesetiaan, dan kesalihan. 

Sedangkan beragama berasal dari kata dasar “agama” yang berarti 

kepercayaan (kepada tuhan) serta dengan ajaran kebaktian dan 

lewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, 

sedangkan beragama berarti memeluk, menjalankan atau beribadat. 

Ketaatan beragama menurut istilah seperti yang terdapat dalam 

kamus umum bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta berarti patuh 

pada perintah Allah yang disertai dengan menjalankan kewajiban-

kewajiban yang telah diperintahkannya.
13

 Manusia sebagai hamba 

Allah diwajibkan untuk senantiasa taat kepada ajaran-ajaran-Nya, 

dimana ketaatan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap umat manusia 

di bumi agar kelak mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

di akhirat. Perintah ini tercantum dalam firman Allah surat Adz-

Dzariyat ayat 56: 

 (56)ُدوِن َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإلْنَس إاِل لِيَْعبُ 

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”
14

 

                                                           
13

 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), 

hal. 175. 
14

 Syaamil, Alqur’anulkarim:  Alqur’an dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Ushul 

Fiqih, (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hal. 523. 
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Dari ayat di atas jelas sekali disebutkan bahwa manusia diwajibkan 

untuk menyembah Allah sebagai Kholiqnya. Maksud menyembah 

disini adalah senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Orang yang mampu seperti itu disebut sebagai 

orang yang beragama, dimana inti dari agama adalah iman. Jadi yang 

dimaksud beragama adalah beriman.
15

 

Tolok ukur ketaatan yang dipakai adalah taat dalam melaksanakan 

kewajiban serta perintah dan meninggalkan semua larangan. Misalnya 

seperti menjalankan sholat wajib, menjauhi Narkoba, mentaati 

peraturan sekolah dan yang lainnya. 

d. Materi dalam penanaman nilai ketaatan beragama 

Dalam ajaran islam materi yang perlu diberikan dalam penanaman 

nilai ketaatan beragama pada anak adalah pokok ajaran islam yang 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga materi, yaitu: 

1) Keimanan 

Masalah keimanan merupakan masalah yang sangat mendasar 

dalam Islam. Hanya dengan keimanan yang kuat seseorang  dapat 

menunaikan ibadah dengan baik.  

Setiap anak yang lahir di dunia ini sebenarnya telah dibekali 

benih akidah yang benar, tetapi berkembang atau tidaknya benih 

akidah dalam diri seorang anak itu sangat tergantung pada 

pembinaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya maupun para 

                                                           
15

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hal. 

124. 
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pendidik lainnya, pengaruh pembinaan, pendidik yang tepat, benih-

benih keimanan/akidah akan tumbuh subur dan mengakar kuat 

pada diri anak. Namun sebaliknya, tanpa pembinaan yang tepat 

maka mereka akan menjadi atheis atau memeluk agama lain.
16

 

2) Ibadah 

Ibadah adalah salah satu sendi ajaran agama Islam yang harus 

ditegakkan setelah anak mengetahui dan meyakini rukun iman, 

mereka juga harus diajarkan dan dibiasakan melaksanakan semua 

kewajiban-kewajibannya, karena akidah bukan hanya sekedar 

diyakini dan diucapkan dengan lisantetapi juga harus diwujudkan 

dengan perbuatan. 

Para orang tua dan pendidik hendaklah pandai-pandai 

menanamkan kebiasaan beribadah kepada anak-anak agar mereka 

tumbuh dewasa menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah. 

Adapun ibadah yang pelu dibiasakan semenjak kecil adalah ibadah 

sholat, puasa, serta ibadah-ibadah lain yang disyariatkan.
17

 

3) Akhlak 

Akhlak juga merupakan salah satu sendi-sendi ajaran Islam 

yang tidak boleh diabaikan. Islam disamping mewajibkan umatnya 

agar menjaga hubungan terhadap Tuhannya, juga menekankan baik 

terhadap sesama manusia hanya dapat terpelihara dengan baik 

apabila masing-masing menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. 

                                                           
16

 Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Pustaka. 

1997), hal. 197. 
17

 Ibid, hal. 199. 
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Metode pembinaan akhlak  bagi anak pada tahap ini yang 

terpenting adalah pembiasaan, latihan, dan percontohan yang baik, 

maka para pendidik berkewajiban mendidik akhlak anak sejak dini 

dengan membiasakannya menghormati orang tua, anggota 

keluarga, guru,dan teman, member contoh ungkapan-ungkapan 

yang baik.
18

 

2. Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Pada Anak 

a. Cara menanamkan Nilai-Nilai Ketaatan Beragama Pada Anak  

Untuk membuat anak mengerti tentang agama, konsep ketaatan 

beragama ditanam kan  pada anak dalam bahasa sehari-hari dan 

dengan contoh dari kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian konsep-konsep menjadi kongkrit dan realistis. 

Anak-anak kepercayaannya masih bervariasi karena dibangun atas 

dasar konsep yang dikembangkan untuk pendidikan dan pengalaman 

yang berbeda.
19

 

Selanjutnya adalah anak harus dibiasakan untuk mengikuti 

melakukan kegiatan keagamaan atau dibiasakan dalam suasana 

keagamaan yang kesemuanya diiringi dengan contoh atau tauladan 

yang baik.
20

 

 

                                                           
18

 Zakiyah Daradjat, Menumbuhkan Minat Beragama dan Pembinaan Akhlak Pada Anak, 

dalam buku Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja, (Jakarta: Logos, 2002), hal. 

199. 
19

 Elizabet B. Harlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1995), terj. Med. Meitasari 

Tjandra. Hal. 133. 
20

 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), hal. 73. 
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b. Proses dan metode penanaman nilai ketaatan beragama 

Dalam penanaman nilai ketaatan beragama (pengetahuan tentang 

Tuhan, ibadah, dan akhlak) kepada anak adalah membutuhkan proses 

yang cukup lama, artinya pemberian harus memenuhi proses dengan 

beberapa tahap, yaitu: 

1) Pembiasaan Hidup Dalam Ketaatan Beragama 

Pembiasaan merupakan proses yang paling awal dan harus 

banyak diterapkan pada pembinaan terhaap anak, dan bertujuan 

menenamkan kecakapan –kecakapan berbuat dan mengucapkan 

sesuatu agar cara-caranya tepat pada anak.
21

 

2) Pembentukan Pengertian Dalam Kesadaran Beragama 

Pada tahap ini diberikan pengetahuan dan pengertian dalam 

kesadaran Bergama yang dilakukan bersama dengan tahap pertama 

yaitu pembiasaan, dengan member pengertian dan pengetahuan 

tentang ketuhanan, serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang 

dilakukan dan diucapkan, sehingga timbul kesadaran dalam 

melaksanakan ibadah serta berakhlak yang baik
22

 

Metode sangat dibutuhkan dalam  proses penanaman nilai ketaatan 

beragama, adapun metode yang digunakan adalah: 

a. Keteladanan 

Anak-anak cenderung mempunyai sifat mengidentifikasikan 

pada orang yang disenangi atau dikagumi. Keteladanan ini 

                                                           
21

 Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), hal. 

77. 
22

 Zakiah Darajat, op.cit, hal. 62. 
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merupakan salah satu teknik pembinaan yang efektif. Hal ini 

dikarenakan pendidikan adalah contoh yang terbaik dalam 

pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak tanduknyadan 

tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa 

dan perasaan.
23

 

b. Anjuran, Suruhan, dan Perintah 

Anjuran, suruhan, dan perintah adalah alat pembentukan 

disiplin diri secara positif. Kalau dalam keteladanan anak dapat 

melihat, maka dalam metode ini anak dapat mendengar apa yang 

harus dilakukan namun juga harus disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi. 

Anjuran, suruhan, dan perintah saat lupa beribadah dan akhlak, 

maka dengan metode anak bisa diingatkan sehingga anak mau 

melaksanakan perintah dan mengetahui kesalahannya. 

c. Larangan 

Metode ini merupakan usaha yang tegas menghentikan 

perbuatan-perbuatan yang ternyata salah. Hal ini bertujuan untuk 

membentuk kedisiplinan anak dalam melaksanakan ibadah. Tetapi 

dari arah lain dilaksanakan anjuran, suruhan, dan larangan.
24

 

Sebagaimana perintah, larangan ini juga harus disesuaikan degan 

situasi dan kondisi anak, sehingga anak mematuhi larangan yang 

diberikan. 

                                                           
23

 Harlock, op.cit, Hal. 320. 
24

 Ahmad Marimba, op.cit, hal. 82. 
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c. Fungsi Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Pada Anak 

Menurut zakiah Darajat, menyatakan bahwa latihan-latihan 

keagamaan yang menyangkut ibadah seperti sholat, doa, membaca 

Alqur’an, sholat berjamaah, harus dibiasakan sejak kecil, sehingga 

lama kelamaan tumbuh rasa senang melakukan ibadah. Dia (anak) 

dibiasakan melaksanakan ajaran-ajaran agama tanpa suruhan dari luar, 

tapi dorongan dari dalam, berdasarkan kesadarannya.
25

 

3. Kearifan lokal dan Budaya 

a. Kearifan lokal 

Pengertian kearifan lokal (local wisdom) dalam kamus terdiri dari 

dua kata: kearifaan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris-

Indonesia John M. Echols dan Hasan Syadily, local (lokal) berarti 

setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. 

Secara umum maka lokal wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami 

sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. 

Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level 

lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber 

daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal, 

terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri  

adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan 

                                                           
25

 Zakiyah Daradjat, Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak, (Jakarta, Bulan Bintang, 1982), hal. 

467. 
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sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam 

tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.
26

 

Sebagai contoh kearifan lokal dalam wujud perkumpulan pada 

kegiatan pengajian bulan purnama sebagai implementasi nilai 

religiusitas dalam tata sosio-agama. Memberikan konsep bagaimana 

cara menanamkan nilai-nilai religius sperti ketaatan dengan dakwah 

yang dapat diterima oleh masyarakat dan masih diberlakukan oleh 

masyarakat. 

b. Nilai-nilai kearifan lokal 

Dalam penelitian terhadap tradisi budaya terhadap berbagai nilai 

dan norma budaya sebagai warisan leluhur yang menurut fungsinya 

dalam menata kehidupan sosial masyarakatnya dapat diklasifikasikan 

sebagai kearifan lokal, antara lain: (1)Kesejahteraan, (2) Kerja keras, 

(3) Disiplin, (4) Pendidikan, (5) Kesehatan, (6) Gotong royong, (8) 

Pengelolaan gender, (9) Pelestarian dan kreativitas budaya, (10) Peduli 

lingkungan, (11) Kedamaian, (12) Kesopansantunan, (13) Kejujuran, 

(14) Kesetiakawanan sosial, (15) Kerukunan dan penyelesaian konflik, 

(16) Komitmen, (17) Pikiran positif, (18) Rasa syukur.
27

 

Badudu yang dikutip oleh Robert Sibarani mengatakan, orang Jawa 

menyebut Tuhan dengan berbagai sebutan sesuai dengan sifat yang ada 

pada-Nya. Dalam serat Wulang Putri ini Tuhan disebut dengan Hyang 

                                                           
26

 Soumilena, http://www.academia.edu/4145765/Pengertian_Kearifan_Lokal.com. Diakses 7 

Februari 2014, Pukul 05.20 WIB. 
27

 Robert Sibarani, http://museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-

kearifan.html. Diakses pada 26 Maret 2014, pukul 13.15 WIB. 
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Kang Murbeng Titah. “Tuhan sebagai Pencipta segala makhluk”, 

Hyang Widhi, Hyang Sukma, Allah dalam kata Takdirollah, Gusti 

kang Maha Mulya, dan Jawata. Keimantauhidan manusia terhadap 

Tuhan. Secara etimologis, iman mempunyai pengertian kepercayaan 

dan keyakinan terhadap Tuhan, sedangkan tauhid berarti keesaan. 

Dengan demikian, keimantauhidan dapat diartikan kepercayaan 

terhadap kemahatunggalan Tuhan.
28

  

Unsur paling utama dalam setiap Religiusitas, termasuk religiusitas 

Jawa adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Orang jawa, Tuhan 

itu tan kena kinayangapa (tak dapat dibayangkan keadaannya). Orang 

Jawa dapat meyakini bahwa adanya Tuhan karena bagi orang Jawa 

keyakinan itu tidak semata-mata diperoleh hanya melalui rasio atau 

penalaran tetapi juga melalui rasa.
29

 

c. Penanaman nilai kearifan lokal 

Masyarakat memahami agama menggunakan kerangka atau alat 

kebudayaan yan dimilikinya. Demikian pula, kebudayaan satu 

masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang mereka peluk. 

Ketika agama telah diterima oleh masyarakat, maka dengan sendirinya 

agama tersebut akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat 

tersebut, bisa perubahannya sangat mendasar (asimilatif), bisa juga 

                                                           
28

 Heniy Astiyanto, Filsafat Jawa, Menggali Butir-Butir Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Warta 

Pustaka, 2006), hal. 114. 
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hanya mengubah unsur-unsurnya saja (akulturatif). Atau pada awalnya 

akultratif tetapi lambat laun menjadi asimilatif.
30

 

1) Akulturasi 

Akulturasi menurut kamus Antropologi oleh Ariyono yang 

dikutip Mundzirin Yusuf dan Moch.Sodik adalah pengambilan atau 

penerimaan dua atau beberapa kebudayaan yang saling 

berhubungan atau saling bertemu. Konsep akulturasi terkait dengan 

proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia dengan 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima 

dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kebudayaan itu sendiri.
31

 

Dalam mengkaji proses akulturasi ini, perlu diperhatikan 

beberapa hal yang terkait dengan proses tersebut. Menurut 

Koentjaraningrat yang dikutip oleh  Mundzirin Yusuf dan Moch. 

Sodik ada lima hal:
32

 

a) Keadaan masyarakat penerima, sebelum proses akulturasi 

mulai berjalan. 

b) Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing itu. 

c) Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing 

untuk masuk ke kebudayaan penerima. 

                                                           
30

 Mundzirin Yusuf dan Moch. Sodik, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal. 14-15. 
31
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32
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d) Bagian-bagian masyarakat penerima yang terkena pengaruh 

unsur kebudayaan asing. 

e) Reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing. 

2) Asimilasi 

Menurut Ariyono yang dikutip oleh Mundzirin Yusuf dan 

Moch. Sodik, Asimilasi merupakan perpaduan dua atau lebih dari 

kebudayaan, kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa 

adanya unsur-unsur paksaan. Asimilasi adalah proses sosial yang 

timbul bila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berlatar 

belakang kebudayaan berbeda. Saling bergaul secara intensif dalam 

waktu yang lama. Sehingga, masing-masing kebudayaan tadi 

berubah bentuknya, dan membentuk kebudayaan baru. Dari 

berbagai proses asimilasi yang diteliti para ahli, terbukti bahwa 

dengan pergaulan yang intensif dalam waktu yang lama belum 

tentu bisa terjadi proses asimilasi. Asimilasi terjadi bila masing-

masing kelompok memiliki sikap toleransi dan simpati kepada 

yang lainnya.
33

 

Biasanya, masyarakat yang tersangkut dalam proses asimilasi, 

terdiri dari golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal 

ini, golongan minoritaslah yang menubah kebudayaannya, untuk 

menyesuaikan dengan kebudayaan mayoritas, sehingga lambat laun 

masuk ke dalam budaya mayoritas. 
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Adapun yang menghambat proses asimilasi ini, adalah:
34

 

a) Kurang pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi. 

b) Sifat takut kepada kekuatan kebudayaan lain. 

c) Perasaan superioritas dari individu-individu terhadap 

kebudayaan lain. 

d. Budaya 

Kebudayaan adalah masalah yang actual dalam kehidupan umat 

manusia sejak dahulu hingga sekarang. Para pemimin Negara, 

politikus, sejarawan, pakar ekonomi, ahli pendidikan selalu 

menghadapi persoalan kebudayaan. Ketika seseorang membuat 

rumusan tentang berbagai persoalan sampailah pada klarifikasi latar 

belakang kebudayaan. Pengetahuan terhadap kebudayaan sangat 

membantu seseora.ng dalam mengkritisi fenomena kehidupan 

masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan adalah bagian dari 

kebudayaan, manusia dalam aktivitasnya tidak dapat meninggalkan 

kebudayaan, karena kebudayaan meliputi segala segi dan aspek dari 

hidup sebagai makhluk sosial.
35

 

Sebuah realitas dan tidak ada orang yang menyangkal, bahwa 

kebudayaan adalah sesuatu yang unik dan khas manusiawi. 

Kebudayaan menyinggung daya cipta, rasa dan karsa manusia dalam 

alam dunia.manusia sebagai pelaku budaya, maka dia dapat 

menjalankan aktivitasnya untuk mancapai kemajuan, harga diri, jati 

                                                           
34
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35
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diri manusia dan pemahaman yang benar terhadap hakikat hidup.
36

 

Kebudayaan tidak hanya milik pribadi, tetapi juga menyentuh aspek-

aspek hubungan sosial kemasyarakatan. Kebudayaan tidak mungkin 

lepas dari masyarakat, karena kebudayaan adalah manifestasi dari 

kehidupan dan produk manusia. Manusia tidak sebagai makhluk 

individu, tetapi sebagai kelompok. Apabila manusia hidup 

berkelompok dan membuat persekutuan maka akan membentuk 

masyarakat, kemudian kebudayaan akan terbentuk secara alamiah.
37

 

Corak kebudayaan sangat ditentukan oleh corak kesatuan sosialnya. 

Pengalaman individu-individu dalam mengahayati fenomena 

kehidupan manusia menggunakan potensi yang ada, muncullah sebuah 

kebudayaan sebagai kesatuan sosial yang mencerminkan sebuah 

identitas.   

F. Metode penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian ini 

mempunyai dua tujuan utama:
38
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(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), hal. 199. 
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a. Menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) 

b. Menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) 

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkap bagaimana penanaman 

nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal di SMP Negeri 1 Godean 

dan kemudian akan menjelaskankan tentang konsep penanaman nilai 

ketaatan beragama tersebut. 

2. Pendekatan penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian adalah pendekatan 

psikologi pendidikan, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan 

penerapan psikologi dan metode-metode psikologi untuk studi 

perkembangan, belajar, motivasi belajar, pengajaran, assesmen, dan aspek 

psikologis lainnya berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran.
39

 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu sumber data yang diperoleh dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek di SMP Negeri I 

Godean, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta adalah: 

a. Para pendidik 

Para pendidik yang menjadi subjek adalah Kepala sekolah. guru 

mata pelajaran Agama, waka Kurikulum, dan guru BK (Bimbingan 

Konseling). Penulis memilih para pendidik tersebut karena ada 

kaitannya dengan penelitian tentangpenanaman nilai ketaatan beagama 

siswa di SMP Negeri 1 Godean. 
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b. Para peserta didik 

Peserta didik ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Masing-masing kelas 

dibagi menjadi empat kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. peserta yang 

diteliti adalah kelas A dari tiap tingkatan kelas. Penulis memilih kelas 

A karena dikelas A seluruhnya Bergama muslim. Sehingga 

memudahkan penulis untuk meneliti tentang peanaman ketaatan 

beragama siswa. 

4. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelakasanaan pendidikan 

kereligiusan dengan pendekatan kearifan lokal di SMP Negeri I Godean. 

Sedangkan yang menjadi indikator dari penelitian tersebut adalah: 

a. Pendidikan Ketaatan dengan berbasis kearifan lokal: 

1) AGSA Narkoba 

AGSA Narkoba adalah Anak Godean Satu Anti Narkoba, yaitu 

organisasi intrakulikuler siswa untuk menanggulangi bahaya 

Narkoba.  

2) IMTAQ 

IMTAQ adalah pengembangan Iman dan Taqwa, kegiatan 

untuk memperdalam kegiatan keagamaan siswa. 

3) Sholat berjamaah 

Kegiatan yang selalu dilakukan pada waktu sholat Dhuhur 

seusai jam pembelajaran. 
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4) 5S (sapa, salam, sopan, santun, dan senyum) 

Kegiatan 5S dilakukan baik oleh pendidik dan peserta didik 

disaat datang ke sekolah maupun saat berpapasan dengan para 

pendidik. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian naturalistik (kualitatif). Secara 

umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan.
40

 Metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data secara umum situasi dan 

kondisi di SMP Negeri I Godean, Sidoluhur, Godean, Sleman, 

Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat proses pelaksanaan 

maupun di luar pelaksanaan penanaman nilai ketaatan siswa berbasis  

kearifan lokal. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to 

face) dengan maksud untuk menggali struktur kognitif dan dunia 

makna dari perilaku subyek yang diteliti.
41

 Atau wawancara juga 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan 
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dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan data 

kepada peneliti.
42

 

Wawancara yang akan digunakan oleh penulis disini adalah 

wawancara jenis terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara ini 

dilakukan kepada kepala lembaga dan para pendidik untuk mencari 

data baik yang berhubungan dengan administrasi sekolah, pelaksanaan 

pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanaman 

nilai keagamaan melalui pendekatan kearifan lokal. Selain itu juga 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh penulis sebagai validisasi. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.
43

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

dokumentatif, seperti: sejarah berdirinya SMP Negeri I Godean, 

Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta dan perkembangannya, 

struktur organisasi, keadaan peserta didik dan tenaga pendidik, 

keadaan sarana dan pra sarana, kurikulum, dan lain-lain. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.
44

 Oleh karena itu 

dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, artinya 

analisis data yang bukan menggunakan angka-angka melainkan dalam 

bentuk kata-kata, kalimat, ataupun paragraph yang dinyatakan dalam 

bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
45

 

a. Analisis selama pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka didalam penelitian 

ini penulis mengumpulkan data dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kegiatan analisis selama pengumpulan data dilakukan dengan 

menguunakan multi sumber bukti (triangulasi data) tersebut, 

membangunnya menjadi rangkaian bukti dan klarifikasi dengan 

informan tentang draft kasar dari laporan peneliti. Membandingkan 

data yang didapat dari hasil observasi dengan data dari wawancara 

maupun dokumentasi dan sebaliknya. 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 
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analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

c. Penyajian data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Biasanya penyajiannya menggunakan teks 

naratif. Oenyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis 

matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang 

padu dan mudah diraih agar mudah dalam menarik kesimpulan. 

d. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi.  Kesimpulan-kesimpulan final mungkin 

tidak muncul samapi pengumpulan data terakhir, bergantung besarnya 

kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, 

dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami skripsi ini, maka 

pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, dalam setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan 

sebagai berikut: 
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Sistematika pembahasan di dalam penyususan skripsi ini dibagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal 

terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian tengan berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-

kesatuan. Pada skripsi ini penulis menyajikan hasil penelitian dalam empat 

bab disertai sub-sub bab yang menjelaskan bab yang bersangkutan. BAB I 

berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II menjelaskan tentang gambaran umum SMP Negeri I Godean, 

Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. Pembahasan pada bagian ini 

difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, dasar, 

visi misi, dan tujuan institusional, struktur organisasi, kurikulum, keadaan 

peserta didik dan pendidik, keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMP 

Negeri I Godean, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. Berbagai 

gambaran tersebut dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai 

hal tentang konsep penanaman nilai pada bagian selanjutnya. 

Setelah membahas gambaran umum lembaga, BAB III berisi tentang 

penanaman nilai ketaatan siswa berbasis  kearifan lokal di SMP Negeri I 

Godean, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. Pada bagian ini difokuskan 
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pada pemaparan data dan analisis kritis mengenai pelaksanaan dan hasil 

penanaman nilai tersebut. Adapun bagian akhir dari bagian inti adalah BAB 

IV. Bagian ini disebut penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan 

kata penutup. 

Pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai 

lampiran yang terkait dengan penelitian. 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian tentang Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Berbasis Kearifan 

Lokal di SMP Negeri I Godean, berdasarkan rumusan masalah dan hasil 

pembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut:  

1. Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Berbasis Kearifan Lokal di SMP 

Negeri I Godean diadakan karena untuk mencapai tujuan, visi, dan misi 

pendidikan di SMP Negeri I Godean dengan konsep untuk 

mengembangkan potensi-potensi siswa, yaitu potensi emosional, 

intelektual, spiritual, dan sosial. 

2. Proses Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Berbasis Kearifan Lokal di 

SMP Negeri I Godean, dapat melalui proses enkulturasi dan sosialisasi, 

pada proses sosialisasi melalui 5 S yang berisikan pembiasaan terhadap 

perilaku senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sedangkan proses 

enkulturasi melalui IMTAQ yaitu pengembangan Iman dan Taqwa sebagai 

kegiatan untuk mengarahkan dari proses enkulturasi, sholat berjamaah 

sebagai kegiatan untuk membentuk siswa agar terbiasa untuk sholat 

berjamaah, dan AGSA Narkoba atau kepanjangan dari Anak Godean Satu 

Anti Narkoba untuk membatasi siswa dari hal-hal yang negatif. 

3. Hasil dari Penanaman Nilai Ketaatan Beragama Berbasis Kearifan Lokal 

di SMP Negeri I Godean pada 5 S yaitu pembiasaan perilaku sapa, salam, 
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senyum, sopan, dan santun dengan hasil siswa terbiasa hormat, ramah dan 

santun kepada orang tua, teman, dan orang lain ketika bertemu atau 

berpaspasan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian 

siswa menghargai hak asasi teman yang lain serta saling tolong-menolong 

dengan siswa yang lain apabila ada yang mengalami kesulitan. Pada 

kegiatan IMTAQ siswa Mampu berkompetisi dalam lomba bidang 

IMTAQ ditunjukkan dengan prestasi, yaitu memperoleh juara lomba-

lomba MTQ dari tingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi. Kemudian 

pengembangan seni baca Al-Quran dan Kaligrafi yaitu dengan adanya 

siswa yang belum bisa membaca alqur’an sehingga bisa lancar membaca 

alqur’an serta mendalami isi kitab suci dan mengamalkannya ditandai 

dengan siswa terbiasa berperilaku religius, disiplin, santun, arif, dan 

terbiasa berperilaku hidup sehat. Kemudian hasil dari kegiatan sholat 

berjamaah yaitu siswa terbiasa sholat wajib berjamaah, baik itu di sekolah 

maupun dirumah.kemudian hasil dari kegiatan AGSA Narkoba yaitu 

Siswa setelah mengikuti kegiatan AGSA NARKOBA, banyak 

meninggalkan perbuatan negatif serta hampir tidak ada tindakan anarkhis, 

khususnya di lingkungan sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan 

sekitar. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka 

dapat diketahui adanya proses penanaman nilai ketaatan beragama siswa 
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berbasis kearifan lokal di SMP  Negeri I Godean. Maka dari pada itu peneliti 

merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Pihak sekolah khususnya kepala madrasah hendaknya memberikan 

waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan berbasis kearifan lokal di 

sekolah. Sehingga proses kegiatan berbasis kearifan lokal sekolah dapat 

berjalan lebih optimal. 

2. Kepada Guru PAI 

Guru hendaknya selalu mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam 

kegiatan berbasis kearifan lokal dan memberikan contoh yang baik 

terhadap siswa agar nilai ketaatan yang dijarkan dapat dipahami siswa 

dengan baik. 

3. Kepada Peneliti 

Peneliti diharapkan lebih memperdalam ilmu pengetahuannya dalam 

proses penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal di 

SMP Negeri I Godean. 

4. Kepada Siswa 

Diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu 

menumbuhkan motivasi belajar baik itu belajar agama maupun belajar 

ilmu yang lain dan lebih meningkatkan ketaatan dalam menjalankan 

kegiatan agama. 
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C. Kata Penutup 

Ucapan syukur Alhamdulillahirobbil’alamin, kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kekuatan, dan 

kemudahan serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini, walaupun mengalami 

sedikit kendala. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

baik itu dalam pengguanaan bahasa maupun bobot keilmuannya. Untuk itu, 

besar harapan peneliti agar pembaca memberikan saran dan kritik yang 

membangun penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana letak geografis SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

b. Bagaimana latar belakang berdiri dan perkembangan SMP Negeri 1 Godean 

Sleman Yogyakarta? 

c. Apa visi, misi, dan tujuan di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

d. Apa sajakah sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Godean Sleman 

Yogyakarta? 

e. Bagaimana keadaan pendidik dan peserta didik di SMP Negeri 1 Godean Sleman 

Yogyakarta? 

f. Apa latar belakang diadakannya penanaman ketaatan beragama siswa berbasis 

kearifan  lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

g. Bagaimana konsep penanaman ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal di 

SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

2. Pendidik 

a. Kurikulum apa yang digunakan untuk peserta didik di SMP Negeri 1 Godean 

Sleman Yogyakarta? 

b. Bagaimana konsep penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan 

lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

c. Metode apa saja yang digunakan dalam penanaman nilai ketaatan beragama siswa 

berbasis kearifan lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

d. Bagaimana penerapan dalam kegiatan penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan 

lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 



e. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan dalam penanaman nilai ketaatan 

beragama siswa berbasis kearifan lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman 

Yogyakarta? 

f. Bagaimana hasil dari penanaman nilai ketaatan beragama siswa yang berbasis 

kearifan lokal di SMP Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta? 

g.  Apakah terdapat perbedaan perilaku ketaatan siswa sebelum dengan sesudah 

penggunaan konsep tersebut? 

h. Apa saja kendala dalam proses penanaman nilai ketaatan Bergama siswa berbasis 

kearifan lokal di SMP Negeri 1 Godean? 

3. Peserta Didik 

a. Mengapa anda memilih SMP Negeri 1 Godean sebagai tempat belajar? 

b. Apa tujuan kalian sekolah di SMP Negeri 1 Godean? 

c. Apakah kalian sering mengikuti kegiatan keagamaan? 

d. Apakah lingkungan sekitar anda mendukung untuk menjalankan ketaatan dalam 

beragama? 

e. Sejauh mana ketaatan anda dalam menjalankan ibadah wajib? 

f. Apakah anda berusaha untuk selalu untuk sholat secara berjamaah? 

g. Apakah anda bersalaman/mencium tangan orang tua saat akan pergi dan sesudah 

pergi dari rumah? 

h. Apakah anda pernah merokok/mengkonsumsi narkoba? 

i. Dengan mengikuti kegiatan keagamaan siswa apakah anda semakin baik dalam 

menjalankan ketaatan beragama? 

 



B. Pedoman Observasi 

1. Letak Geografis 

2. Keadaan Lembaga 

a. Lingkungan 

b. Gedung 

c. Sarana dan prasarana 

3. Proses penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal 

a. Konsep penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal 

b. Hasil dari penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Kurikulum pendidikan 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan 

3. Struktur organisasi 

4. Sarana dan prasarana 

5. Keadaan pendidik dan peserta didik 

6. Foto kegiatan -kegiatan 



Catatan lapangan 1 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Rabu 26 Maret 2014 

Jam   : 09.00-10.00 WIB  

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber data  : Hj. Tri Rukmini, S.Pd. 

 

Deskripsi Data: 

Informan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri I Godean. Wawancara ini 

merupakan wawancara yang pertama dan dilakukan  diruang Kepala Sekolah. 

Pertanyaan yang disampaikan meliputi letak geografis sekolah, tujuan pendidikan, 

visi, misi, keadaan guru, keadaan karyawan dan siswa serta sarana dan prasarana 

di SMP Negeri I Godean. 

Hasil wawancara tersebut menghasilkan bahwa SMP Negeri I Godean 

merupakan sekolah favorit, letak geografis SMP Negeri I Godean juga cukup 

strategis yaitu di perbatasan antara desa dan kota, di tepi jalan raya Godean 

Tempel yaitu di jalan Jae Sumantoro, Dusun Pandean, Desa Sidoluhur, 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Karena letak geografis ini maka SMP 

Negeri 1 Godean mudah dijangkau oleh semua masyarakat, bahkan dilewati oleh 

angkutan pedesaan. 

Visi di SMP Negeri I Godean adalah Cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, 

berwawasan global, cinta bangsa dan Negara. Sedangkan misinya adalah 

meningkatkan prestasi akdemis, meningkatkan daya nalar dan kreativitas, 

meningkatkan dalam teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan prestasi 

non akademis, menciptakan kehidupan agamis dalam kehidupan sehari-hari, 

meningkatkan penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi, menciptakan rasa 



cinta terhadap bangsa dan Negara, menciptakan jiwa dan perilaku disiplin. Guru  

SMP Negeri I Godean sejumlah 45 orang. Yang terdiri dari guru Pegawai Negeri 

Sipil ( PNS) , Jumlah Guru Honorer. Guru  di SMP Negeri 1 Godean ada 33 Guru 

Tetap dan 2 Guru Tidak Tetap (GTT). Karyawan SMP Negeri 1 Godean memiliki 

12 orang. Yang terdiri dari PNS dan non PNS, dengan perincian sebagai berikut 4 

orang PNS dan 8 orang non PNS.  Masing-masing membidangi tugas : 5 orang 

tenaga administrasi kantor, 2 orang tenaga perpustakaan, 2 orang petugas lab, 1 

orang tenaga  kebersihan, 1 orang SIM, 1 orang satpam. Jumlah siswa SMP N 1 

Godean tahun ajaran 2013/2014 adalah 423 siswa. Terdiri dari 12 kelas, yaitu 

kelas 7 (A, B, C, dan D), 8 (A, B, C, dan D), 9 (A, B, C, dan D). Kemudian sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri I Godean sudah cukup memadai. 

Interpretasi: 

SMP Negeri I Godean merupakan sekolah favorit, letak geografis SMP Negeri I 

Godean juga cukup strategis yaitu di perbatasan antara desa dan kota, di tepi jalan 

raya Godean Tempel yaitu di jalan Jae Sumantoro, Dusun Pandean, Desa 

Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Visi di SMP Negeri I Godean 

adalah Cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berwawasan global, cinta bangsa 

dan Negara. Guru  SMP Negeri I Godean sejumlah 45 orang. Yang terdiri dari guru 

Pegawai Negeri Sipil ( PNS) , Jumlah Guru Honorer. Guru  di SMP Negeri 1 

Godean ada 33 Guru Tetap dan 2 Guru Tidak Tetap (GTT). Karyawan SMP 

Negeri 1 Godean memiliki 12 orang. Jumlah siswa SMP N 1 Godean tahun ajaran 

2013/2014 adalah 423 siswa. Terdiri dari 12 kelas. Kemudian sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri I Godean sudah cukup memadai. 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 2 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Jumat 28 Maret 2014 

Jam   : 08.00-09.00 WIB  

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber data  : Hj. Tri Rukmini, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri I Godean. Wawancara ini 

merupakan wawancara yang pertama dan dilakukan  diruang Kepala Sekolah.  

Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang konsep penanaman nilai ketaatan 

beragama berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean. 

Hasil dari wawancara tersebut, SMP Negeri I Godean  mempunyai konsep 

tentang penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal, berdasarkan 

kurikulum yang mempunyai tujuan mengembangkan potensi kecerdasan manusia 

yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kecerdasan spiritual, dan 

kecerdasan sosial. Dengan potensi kecerdasan tersebut, pihak penyelenggara 

sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan guru yang terkait dalam penanaman nilai ketaatan beragama berbasis 

kearifan lokal harus dapat mengembangkan potensi tersebut harus disertai dengan 

kegiatan-kegiatan diluar jam pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi-

potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa agar perkembangannya dapat berjalan 

secara optimal. 

 

 



Interpretasi: 

SMP Negeri I Godean  mempunyai konsep tentang penanaman nilai ketaatan 

beragama berbasis kearifan lokal, berdasarkan kurikulum yang mempunyai tujuan 

mengembangkan potensi kecerdasan manusia yaitu kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 3 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Kamis 3 April 2014 

Jam   : 10.00-11.00 WIB  

Lokasi   : Ruang Guru 

Sumber data  : Paryono, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah bapak Paryono, S.Pd. selaku Wakasek Bidang Kurikulum 

SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara yang ketiga dan 

dilakukan  diruang guru.  Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang kurikulum 

penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I 

Godean. 

Hasil dari wawancara tersebut, menjelaskan kurikulum yang diterapkan di 

SMP Negeri I Godean berbeda dengan sekolah umum lainya yaitu dengan adanya 

kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal yang 

meliputi kegiatan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun), kegiatan 

IMTAQ (Iman dan Taqwa), Sholat berjamaah, dan AGSA Narkoba (Anak 

Godean Satu Anti Narkoba). 

Proses kegiatan penanaman nilai ketaatan bergama berbasis kearifan lokal  

sangat penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan di SMP Negeri I 

Godean. Kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal 

kepada siswa diambil dari kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh 

masyarakat sekitar SMP Negeri I Godean Yogyakarta yang kemudian 

dikembangkan kurikulum sendiri dengan pertimbangan pengembangan kualitas 

peserta didik yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. 



Interpretasi: 

penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal yang meliputi 

kegiatan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun), kegiatan IMTAQ (Iman 

dan Taqwa), Sholat berjamaah, dan AGSA Narkoba (Anak Godean Satu Anti 

Narkoba). Kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal 

kepada siswa diambil dari kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh 

masyarakat sekitar SMP Negeri I Godean Yogyakarta yang kemudian 

dikembangkan kurikulum sendiri dengan pertimbangan pengembangan kualitas 

peserta didik yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 4 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Jumat 4 April 2014 

Jam   : 06.30- 09.00 

Lokasi   : Halaman depan sekolah dan Ruang tamu 

Sumber data  : Paryono, S.Pd. dan Rr. Suratiningsih, S.Pd. 

 

Deskripsi Data  : 

Informan adalah bapak Paryono, S.Pd. dan ibu Rr. Suratiningsih, 

S.Pd.selaku Wakasek Bidang Kurikulum dan Guru Bidang Kesiswaan di S P 

Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara yang  dilakukan  dengan 

dua informan di ruang tamu. Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang 

penerapan kegiatan 5 S yang ada di SMP Negeri I Godean. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa kegiatan 5 S (senyum, sapa, salam, 

sopan, dan santun) melibatkan semua warga sekolah, baik itu pendidik maupun 

peserta didik. Namun untuk pembina kegiatan ini dijadwalkan. Sedangkan praktik 

kegiatan 5 S pada saat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu guru 

pembina yang bertugas menyambut warga sekolah yang baru datang ke sekolah di 

pintu gerbang sekolah. Namun kegiatan 5 S ini tidak hanya saat itu saja, kegiatan 

5 S juga dilakukan waktu pertama masuk setelah libur hari raya idul fitri, 

kemudian pada saat akan menjelang UN (ujian nasional), dan dimanapun pada 

saat bertemu dengan guru maupun dengan siswa. Kegiatan 5 S yang lain yaitu 

antara lain adalah pemberian nasihat atau amanat pada saat upacara bendera, 

menegur siswa ketika berbuat kesalahan juga merupakan salah satu dari kegiatan 

5 S. 

 



Interpretasi Data:  

Kegiatan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) melibatkan semua 

warga sekolah, baik itu pendidik maupun peserta didik. Kegiatan 5 S pada saat 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu guru pembina yang bertugas 

menyambut warga sekolah yang baru datang ke sekolah di pintu gerbang sekolah 

juga dilakukan waktu pertama masuk setelah libur hari raya idul fitri, kemudian 

pada saat akan menjelang UN (ujian nasional), dan dimanapun pada saat bertemu 

dengan guru maupun dengan siswa. Kegiatan 5 S yang lain yaitu antara lain 

adalah pemberian nasihat atau amanat pada saat upacara bendera, menegur siswa 

ketika berbuat kesalahan juga merupakan salah satu dari kegiatan 5 S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 5 

Metode pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Rabu 9 April 2014 

Jam   : 11.00- 12.15 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Hj. Suwarti, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I. selaku guru Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan koordinator kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I 

Godean. Wawancara ini merupakan wawancara pertama yang dilakukan  dengan 

guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan koordinator kegiatan IMTAQ di SMP 

Negeri I Godean. Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang konsep, tujuan, 

serta penerapan kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I Godean. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa IMTAQ adalah salah satu kegiatan 

penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean yang 

bertujuan  membentuk siswa yang mampu berkompetisi dalam lomba bidang 

IMTAQ, pengembangan seni baca Al-Quran dan Kaligrafi, mendalami isi kitab 

suci dan mengamalkan, memberikan bekal agar peserta didik terbiasa berperilaku 

religius, disiplin, santun dan arif, serta membiasakan Perilaku Hidup Sehat 

Kegiatan IMTAQ dibina oleh empat orang pendidik , yaitu dikoordinatori 

oleh Hj. Suwarti, S.Pd.I, diwakili oleh Dra. Hj. Rusmini, kemudian sekretaris oleh 

Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I., kemudian Bendahara oleh Nur Widati, S.Pd. 

Materi itu disampaikan bergantian setiap minggunya, minggu pertama kajian 

Alqur’an dan Hadits, minggu kedua Fiqih, minggu ketiga Aqidah Akhlak, dan 

minggu keempat Tarikh.  



Praktik kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I Godean yaitu pada hari selasa 

untuk kelas 7, hari rabu untuk kelas 8, hari kamis untuk kelas 9. Kegiatan IMTAQ 

ini dimulai pada waktu akhir kegiatan pembelajaran, yaitu pukul 11.30 sampai 

dengan pukul 12.10 dimana peserta didik ketika keluar kelas langsung disuruh 

untuk menuju masjid sekolah,  kemudian langsung dikondisikan untuk mengambil 

air wudhu baru setelah itu dikondisikan untuk menempatkan diri di masjid, untuk 

siswa laki-laki berada di barisan depan, sedangkan siswa perempuan berada di 

barisan belakang siswa laki-laki. Setelah semua siswa berada di masjid dan sudah 

terkondisi dengan baik, perwakilan dari siswa yang bertugas, yaitu minggu 

pertama kelas A, minggu kedua kelas B, minggu ketiga kelas C, dan minggu 

keempat kelas D. setelah itu guru Pembina memberikan kesimpulan materi 

IMTAQ sesuai dengan jadwal hingga menjelang sholat dhuhur. 

Interpretasi Data:  

Praktik kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I Godean yaitu pada hari selasa 

untuk kelas 7, hari rabu untuk kelas 8, hari kamis untuk kelas 9. Kegiatan IMTAQ 

ini dimulai pada waktu akhir kegiatan pembelajaran, yaitu pukul 11.30 sampai 

dengan pukul 12.10 dimana peserta didik ketika keluar kelas langsung disuruh 

untuk menuju masjid sekolah. Materi yang disampaikan meliputi Alqur’an dan 

Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Tarikh.  Kegiatan IMTAQ dibina oleh Hj. 

Suwarti, S.Pd.I, Dra. Hj. Rusmini, Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I., dan Nur 

Widati, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 6 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Selasa 1 April 2014 

Jam   : 11.00- 12.15 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah bapak Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I. selaku guru 

pembina kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan 

wawancara lanjutan yang dilakukan  dengan guru pembina IMTAQ ini. 

Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang bagaimana penerapan kegiatan 

IMTAQ dengan materi Alqur’an dan Hadits yang dibina oleh bapak Muhammad 

Saiful Anam, S.Pd.I.. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa ada kajian Alqur’an dan Hadits, materi 

yang disampaikan selain mengacu pada program, juga bersifat insidental. Yang 

dimaksud insidental ialah materi yang disampaikan tergantung dengan keadaan 

atau situasi yang ada pada saat itu dan kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat 

Alqur’an dan hadits. Pada proses kegiatannya siswa disuruh untuk membaca ayat-

ayat Alqur’an dan hadits tersebut, baru kemudian dikaji bersama-sama yang 

dibina oleh bapak Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I., sedangkan hasil dokumentasi 

berupa program semester tentang materi Alqur’an dan Hadits.  

 

 

 



Interpretasi Data:  

kajian Alqur’an dan Hadits, materi yang disampaikan selain mengacu pada 

program, juga bersifat insidental. Yang dimaksud insidental ialah materi yang 

disampaikan tergantung dengan keadaan atau situasi yang ada pada saat itu dan 

kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Alqur’an dan hadits. Pada proses 

kegiatannya siswa disuruh untuk membaca ayat-ayat Alqur’an dan hadits tersebut, 

baru kemudian dikaji bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 7 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Selasa 8 April 2014 

Jam   : 11.00- 12.15 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Dra. Hj. Rusmini 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Dra. Hj. Rusmini selaku guru pembina kegiatan IMTAQ 

di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan yang 

dilakukan  dengan guru pembina kegiatan IMTAQ. Pertanyaan yang disampaikan 

terkait tentang bagaimana penerapan kegiatan IMTAQ dengan materi Fiqih yang 

dibina oleh ibu Dra. Hj. Rusmini. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kajian Fiqih, materi yang 

disampaikan mengenai tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, 

dan muamalah sesuai dengan yang telah diprogramkan. Pada proses kegiatannya 

guru pembina yaitu ibu Dra. Hj. Rusmini memberikan materi Fiqih dengan 

metode anjuran, suruhan, atau perintah serta larangan secara lisan dan terkadang 

dibantu dengan menampilkan video tentang materi fiqih jika diperlukan, 

kemudian apabila ada siswa yang kurang paham diberikan kesempatan untuk 

bertanya, sedangkan hasil dokumentasi berupa program semester tentang materi 

Fiqih. 

 

 

 



Interpretasi Data: 

Pada kajian Fiqih, materi yang disampaikan mengenai tata cara bersuci, tata 

cara sholat, tata cara puasa, zakat, dan muamalah sesuai dengan yang telah 

diprogramkan. Pada proses kegiatannya guru pembina yaitu ibu Dra. Hj. Rusmini 

memberikan materi Fiqih dengan metode anjuran, suruhan, atau perintah serta 

larangan secara lisan dan terkadang dibantu dengan menampilkan video tentang 

materi fiqih jika diperlukan, kemudian apabila ada siswa yang kurang paham 

diberikan kesempatan untuk bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 8 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Rabu 23 April 2014 

Jam   : 11.00- 12.15 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Nur Widati, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Nur Widati, S.Pd. selaku guru pembina kegiatan IMTAQ 

di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan yang 

dilakukan  dengan guru pembina kegiatan IMTAQ. Pertanyaan yang disampaikan 

terkait tentang bagaimana penerapan kegiatan IMTAQ dengan materi Akidah 

Akhlak yang dibina oleh ibu Nur Widati, S.Pd.. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kajian Akidah Akhlak, materi 

yang disampaikan mengenai ketauhidan dan keimanan. Selain itu juga 

disampaikan materi tentang perilaku terpuji dan tercela. Pada proses kegiatannya 

guru pembina yaitu ibu Nur Widati, S.Pd. memberikan materi Aqidah Akhlak 

dengan metode anjuran, suruhan, atau perintah beserta keteladanan secara lisan, 

kemudian apabila ada siswa yang kurang paham diberikan kesempatan untuk 

bertanya, Sedangkan hasil dokumentasi berupa program semester tentang materi 

Akidah Akhlak. 

 

 

 

 



Interpretasi Data: 

Pada kajian Akidah Akhlak, materi yang disampaikan mengenai ketauhidan 

dan keimanan. Selain itu juga disampaikan materi tentang perilaku terpuji dan 

tercela. Pada proses kegiatannya guru pembina yaitu ibu Nur Widati, S.Pd. 

memberikan materi Aqidah Akhlak dengan metode anjuran, suruhan, atau 

perintah beserta keteladanan secara lisan, kemudian apabila ada siswa yang 

kurang paham diberikan kesempatan untuk bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 9 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Selasa 29 April 2014 

Jam   : 11.00- 12.15 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Hj. Suwarti, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I. selaku guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan ketua koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ 

di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan  yang 

dilakukan  dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan ketua 

koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ. Pertanyaan yang disampaikan terkait 

tentang bagaimana penerapan kegiatan IMTAQ dengan materi Tarikh yang dibina 

oleh ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I.. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kajian Akidah Akhlak, materi 

yang disampaikan tentang sejarah nabi dan para sahabat beserta nilai-nilai teladan 

yang dapat diambil dari sejarah nabi dan sahabat, selain itu juga ada materi 

tentang masuknya islam ke nusantara. Pada proses kegiatannya guru pembina 

yaitu ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I.  memberikan materi Tarikh dengan metode 

keteladanan secara lisan, kemudian apabila ada siswa yang kurang paham 

diberikan kesempatan untuk bertanya. Sedangkan hasil dokumentasi berupa 

program semester tentang materi Tarikh. 

 

 



Interpretasi Data: 

Pada kajian Tarikh, materi yang disampaikan tentang sejarah nabi dan para 

sahabat beserta nilai-nilai teladan yang dapat diambil dari sejarah nabi dan 

sahabat, selain itu juga ada materi tentang masuknya islam ke nusantara. Pada 

proses kegiatannya guru pembina yaitu ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I.  memberikan 

materi Tarikh dengan metode keteladanan secara lisan, kemudian apabila ada 

siswa yang kurang paham diberikan kesempatan untuk bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 10 

Metode pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Rabu 30 April 2014 

Jam   : 12.15- 12.30 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Hj. Suwarti, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I. selaku guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan ketua koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ 

di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan  yang 

dilakukan  dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan ketua 

koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ. Pertanyaan yang disampaikan terkait 

tentang bagaimana penerapan kegiatan sholat berjamaah. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kegiatan sholat berjamaah ini 

siswa diajarkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah selain menjalankan sholat 

wajib, antara lain sholat rawatib dan takhiyatul masjid. Sholat wajib yang 

dilaksanakan adalah sholat dhuhur, karena bertepatan dengan waktu sholat 

dhuhur. Praktik kegiatan sholat berjamaah dilakukan setelah kegiatan IMTAQ 

selesai. Dan jadwal kelas yang mengikuti kegiatan sholat berjamaah ini sesuai 

dengan jadwal kegiatan IMTAQ. Pada hari selasa untuk kelas 7, hari rabu untuk 

kelas 8, dan hari kamis untuk kelas 9. Untuk kegiatan sholat berjamaah untuk 

siswa yang tidak terjadwal dilakukan setelah kegiatan sholat berjamaah siswa 

yang mengikuti kegiatan IMTAQ selesai. seperti pada hari selasa adalah jadwal 

untuk kelas 7 melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, untuk kelas 8 dan 9 

melakukan sholat berjamaah setelah kelas 7 selesai melaksanakan kegiatan sholat 

berjamaah. Dan di hari senin dan sabtu siswa melakukan sholat berjamaah secara 



bergantian di masjid SMP Negeri I Godean. Sedangkan untuk hari jumat, siswa 

melaksanakan sholat jumat di Masjid Al-Huda yang tempatnya tidak jauh dari 

SMP Negeri I Godean. Sebelum sholat berjamaah dimulai, salah satu siswa 

berdasarkan kelas yang bertugas, mengumandangkan adzan terlebih dahulu, 

setelah itu diteruskan dengan iqomah. Imam sholat adalah bapak Muhammad 

Saiful Anam, S.Pd.I., karena beliau pembina laki-laki satu-satunya yang 

ditugaskan untuk membina IMTAQ. Namun jika beliau berhalangan dapat 

digantikan oleh guru laki-laki lainnya yang dipandang mampu meskipun tidak 

ditugasi untuk membina IMTAQ. Setelah sholat jamaah selesai, guru pembina 

membaca dzikir yang diikuti oleh para siswa. Setelah dzikir selesai ditutup dengan 

doa, guru pembina menyampaikan penutup dan salam. 

Interpretasi Data: 

Pada kegiatan sholat berjamaah ini siswa diajarkan untuk melakukan sholat-

sholat sunnah selain menjalankan sholat wajib, antara lain sholat rawatib dan 

takhiyatul masjid. Sholat wajib yang dilaksanakan adalah sholat dhuhur, karena 

bertepatan dengan waktu sholat dhuhur. Praktik kegiatan sholat berjamaah 

dilakukan setelah kegiatan IMTAQ selesai. Dan jadwal kelas yang mengikuti 

kegiatan sholat berjamaah ini sesuai dengan jadwal kegiatan IMTAQ. Pada hari 

selasa untuk kelas 7, hari rabu untuk kelas 8, dan hari kamis untuk kelas 9. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 11 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Sabtu 10 Mei 2014 

Jam   : 09.00-10.00 

Lokasi   : Ruang BK 

Sumber data  : Rr. Suratiningsih, S.Pd. dan Rr. Hanifa Prabaningrum 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Rr. Suratiningsih, S.Pd. selaku guru Bidang Urusan 

Kesiswaan dan Pembimbing Kegiatan AGSA Narkoba serta Rr. Hanifa 

Prabaningrum selaku ketua AGSA Narkoba di SMP Negeri I Godean . 

Wawancara ini merupakan wawancara pertama  yang dilakukan  dengan guru 

Bidang Urusan Kesiswaan dan Pembimbing Kegiatan AGSA Narkoba. 

Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang bagaimana penerapan kegiatan 

AGSA Narkoba. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kegiatan AGSA NARKOBA 

memiliki tujuan utama untuk mengurangi, menekan kegiatan siswa yang kurang 

positif dengan tindakan pencegahan kepada para siswa kearah perbuatan negatif, 

sehingga kegiatan pokok organisasi AGSA NARKOBA adalah berupaya untuk 

mengurangi, menekan bahkan mencegah tindakan anarkhis, khususnya di 

lingkungan sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan sekitar. Kemudian hasil 

dari dokumentasi yaitu berupa struktur pengurus AGSA Narkoba dan program 

AGSA Narkoba yang berisi program jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. 

 

 



Interpretasi Data: 

Kegiatan pokok organisasi AGSA NARKOBA adalah berupaya untuk 

mengurangi, menekan bahkan mencegah tindakan anarkhis, khususnya di 

lingkungan sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan sekitar. Kemudian hasil 

dari dokumentasi yaitu berupa struktur pengurus AGSA Narkoba dan program 

AGSA Narkoba yang berisi program jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 12 

Metode pengumpulan data : observasi dan wawancara 

Hari/tanggal  : Selasa 13 Mei 2014 

Jam   : 06.30-10.00 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber data  : Paryono, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah bapak Paryono, S.Pd. selaku Wakasek Bidang Kurikulum di 

SMP Negeri I Godean . Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan yang 

dilakukan  dengan Wakasek Bidang Kurikulum. Pertanyaan yang disampaikan 

terkait tentang bagaimana metode yang digunakan dalam kegiatan penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pada kegiatan penanaman nilai 

ketaatan beragama siswa berbasis kearifann lokal di SMP Negeri I Godean 

menggunakan metode keteladanan, anjuran, suruhan, perintah, dan larangan. 

Sedangkan hasil observasi menghasilkan bahwa metode keteladanan digunakan 

pada kegiatan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun). Metode keteladanan 

berupa contoh perbuatan secara langsung seperti guru yang bertugas piket 

kegiatan 5 S menyambut yang datang dengan bersalaman, mengucap salam, dan 

menyapa siswa yang datang ke sekolah yang merupakan salah satu cermin 

ketaatan siswa terhadap guru. Begitu juga pada kegiatan IMTAQ yang pada 

proses kegiatan ini metode keteladanan digunakan secara lisan. Seperti pada saat 

kegiata IMTAQ dengan materi akidah dan akhlak pada saat penulis melakukan 

observasi kelas 8, pada saat itu guru memberikan contoh secara untuk meneladani 

tanda-tanda orang yang bertambah iman dan taqwanya yang kemudian dilanjutkan 

pada saat kegiatan sholat berjamaah. Guru memberikan keteladanan secara 



langsung berupa perbuatan dalam menjalankan sholat secara berjamaah, sehingga 

dapat menambah pengetahuan siswa dalam menjalankan ketaatan beragama. 

Interpretasi Data: 

Kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifann lokal di 

SMP Negeri I Godean menggunakan metode keteladanan, anjuran, suruhan, 

perintah, dan larangan. Metode keteladanan sangat efektif dilaksanakan dalam 

kegiatan 5S, IMTAQ dan sholat berjamaah, karena menuntut keaktifan guru 

memberikan contoh keteladanan baik secara lisan dan berupa perbuatan secara 

langsung. Sehingga member contoh pengetahuan siswa tentang berperilaku taat 

dalam beragama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 13 

Metode pengumpulan data : observasi 

Hari/tanggal  : Rabu 14 Mei 2014 

Jam   : 06.30-10.00 

Lokasi   : Lingkungan SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Guru dan Siswa SMP Negeri I Godean 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah guru yang terkait dengan kegiatan penanaman nilai ketaatan 

beragama berbasis kearifan lokal dan siswa dan siswa di SMP Negeri I Godean. 

Observasi ini dilakukan dilingkungan sekolahan. Observasi yang dilakukan terkait 

tentang bagaimana metode yang digunakan dalam kegiatan penanaman nilai 

ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal. 

Hasil dari observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan metode anjuran, 

suruhan, dan perintah ini digunakan pada kegiatan 5 S (senyum, sapa, salam, 

sopan, dan santun) pada saat penulis melakukan obeservasi, metode anjuran, 

suruhan, dan perintah berupa contoh teguran secara langsung apabila ada siswa 

yang tidak bersalaman kepada guru ketika datang ke sekolah atau cara berpakaian 

siswa yang kurang rapi. Begitu juga kegiatan 5 S ketika upacara bendera dengan 

memberikan anjuran-anjuran untuk selalu hidup taat. Pada kegiatan IMTAQ yang 

pada proses kegiatan ini metode anjuran, suruhan, dan perintah digunakan secara 

lisan. Seperti pada saat kegiatan IMTAQ dengan materi Alqur’an dan Hadits pada 

saat penulis melakukan observasi kelas 7, pada saat itu guru meberikan suruhan 

dan anjuran tentang dalil amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab yang 

kemudian dilanjutkan pada saat kegiatan sholat berjamaah. Anjuran, suruhan, dan 

perintah juga dilakukan pada saat kegiatan AGSA Narkoba, dimana siswa 

diberikan arahan atau pengetahuan tentang bahaya Narkoba dan semacamnya, 



juga pada saat siswa lupa atau melakukan kesalahan, maka dengan metode siswa 

bisa diingatkan sehingga siswa mau melaksanakan perintah dan mengetahui 

kesalahannya. 

Pelaksanaannya metode larangan digunakan pada kegiatan IMTAQ yang 

pada proses kegiatan ini metode larangan digunakan secara lisan. Seperti pada 

saat kegiatan IMTAQ dengan materi Fiqih pada saat penulis melakukan observasi 

kelas 8, pada saat itu guru memberikan materi tentang hal-hal yang dilarang ketika 

sholat, yang kemudian dilanjutkan pada saat kegiatan sholat berjamaah. Larangan 

juga dilakukan pada saat kegiatan AGSA Narkoba, dimana siswa diberikan arahan 

atau pengetahuan tentang larangan penggunaan serta bahaya Narkoba dan 

semacamnya, juga pada tata tertib siswa dijelaskan tentang larangan-larangan 

yang ada disekolah sehingga siswa tidak melanggar tata tertib yang ada di SMP 

Negeri I Godean. 

Interpretasi Data: 

Kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifann lokal di 

SMP Negeri I Godean menggunakan metode anjuran, suruhan, dan perintah 

sangat efektif dilaksanakan dalam kegiatan 5 S, IMTAQ dan AGSA Narkoba, 

karena menuntut keaktifan guru dalam memberikan peringatan, anjuran, dserta 

perintah secara lisan. Sehingga memberi tahu siswa apabila melakukan kesalahan, 

sehingga kesalahan yang dilakukan siswa tidak berlangsung terus menerus. 

Metode larangan juga sangat efektif dilaksanakan dalam kegiatan IMTAQ dan 

AGSA Narkoba, karena siswa menjadi tahu apa saja yang dilarang. Sehingga 

melatih ketaatan siswa agar tidak berbuat atau melanggar aturan. 

 

 

 

 



Catatan lapangan 14 

Metode pengumpulan data : wawancara dan dokumentasi 

Hari/tanggal  : Jumat 16 Mei 2014 

Jam   : 08.00-10.00 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber data  : Paryono, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah bapak Paryono, S.Pd. selaku Wakasek Bidang Kurikulum di 

SMP Negeri I Godean . Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan yang 

dilakukan  dengan Wakasek Bidang Kurikulum. Pertanyaan yang disampaikan 

terkait tentang apa hambatan dan cara mengatasinya dan  bagaimana evaluasi 

yang dilakukan dalam kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama siswa berbasis 

kearifan lokal. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa hambatan pada kegiatan 5 S yaitu Pada 

kegiatan 5 S untuk guru yang piket, karena letak rumahnya jauh sehingga tidak 

semua guru dapat menjalankan tugas piket 5 S, namun dapat diatasi dengan 

mewakilkan guru piket yang terlebih dahulu tiba di sekolah untuk menyambut 

kedatangan para warga sekolah. Sedangkan evaluasi pada kegiatan penanaman 

nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean berupa 

evaluasi nilai akhlak dan kepribadian yang diperoleh siswa telah mencapai kriteria 

minimal yang ditetapkan untuk kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama 

berbasis kearifan lokal tersebut. 

Penilaian hasil dari penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan 

lokal mencakup ranah penilaian akhlak dan kepribadian. Dalam pelaksanaan 

penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal, penilaian dilakukan 



oleh dua unsur, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan 

observasi dan pemberian tugas mengisi buku catatan kegiatan harian. Kemudian 

penilaian oleh sekolah dalam bentuk observasi yang dilakukan oleh semua warga 

sekolah. 

Bentuk Penilaian berupa penilaian kuantitatif digunakan untuk memberi nilai 

hasil penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal pada psikomotor 

dengan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh) dari lima indikator 

yang masing-masing indikator mempunyai nilai 1 – 4 yaitu religius, jujur, 

mandiri, rendah hati, dan peduli adalah indikator untuk akhlak mulia, sedangkan 

disiplin, toleransi, kerja keras, tanggung jawab, dan cinta tanah air merupakan 

indikator untuk kepribadian. Sedangkan penilaian kualitatif digunakan untuk 

memberi nilai hasil penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal 

digunakan  dalam penilaian akhlak mulia dan kepribadian dengan bentuk nilai 

kualitatif A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik). 

Penghitungan Nilai Akhir (NA) raport diperoleh dari hasil observasi dan 

pemberian tugas oleh pendidik dengan acuan indikator yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum sekolah. Berikut kriteria penilaian akhir pada raport yaitu skor 

5-10 dengan nilai C, skor 11-15 dengan nilai B, dan skor 16-20 dengan nilai A. 

Dengan indikator akhlak mulia yaitu religius, jujur, mandiri, rendah hati, 

peduli. Sedangkan untuk indikator kepribadian yaitu disiplin, toleransi, kerja 

keras, tanggung jawab, dan cinta tanah air. 

 

 

 

 

 

 



Interpretasi Data: 

Hambatan pada kegiatan 5 S yaitu Pada kegiatan 5 S untuk guru yang piket, 

karena letak rumahnya jauh sehingga tidak semua guru dapat menjalankan tugas 

piket 5 S, namun dapat diatasi dengan mewakilkan guru piket yang terlebih 

dahulu tiba di sekolah untuk menyambut kedatangan para warga sekolah. 

Penilaian hasil dari penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal 

mencakup ranah penilaian akhlak dan kepribadian. Dalam pelaksanaan 

penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal, penilaian dilakukan 

oleh pendidik dengan observasi dan pemberian tugas mengisi buku catatan 

kegiatan harian, kemudian oleh sekolah dalam bentuk observasi yang dilakukan 

oleh semua warga sekolah. Bentuk Penilaian berupa penilaian kuantitatif dan 

kualitatif dengan indikator akhlak mulia yaitu religius, jujur, mandiri, rendah hati, 

peduli. Sedangkan untuk indikator kepribadian yaitu disiplin, toleransi, kerja 

keras, tanggung jawab, dan cinta tanah air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan lapangan 15 

Metode pengumpulan data : observasi dan wawancara 

Hari/tanggal  : Sabtu 17 Mei 2014 

Jam   : 07.00-10.00 

Lokasi   : Lingkungan sekolah 

Sumber data  : Siswa SMP Negeri I Godean 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah beberapa siswa selaku objek penelitian di SMP Negeri I 

Godean. Wawancara ini dilakukan  dengan siswa dari kelas 7A, 8A, 9A secara 

acak. Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang bagaimana hasil setelah 

mengikuti kegiatan penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan lokal di SMP 

Negeri I Godean. 

Hasil observasi dan wawancara menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan 

penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal yaitu setiap siswa 

saling berjabat tangan ketika bertemu maupun ketika akan pulang sekolah, siswa 

juga selalu mencium tangan orang tua ketika diantar ke sekolah, ketika 

berpapasan dengan guru selalu menyapa dan bersalaman apabila baru berangkat 

dan akan pulang sekolah, apabila istirahat siswa terbiasa untuk melakukan sholat 

dhuha walaupun tidak disuruh, siswa terbiasa melakukan kegiatan infaq pada hari 

jumat dengan sukarela, apabila ada siswa atau guru yang sakit, siswa dan guru 

yang lain mengadakan kunjungan untuk menjenguk yang sedang sakit, siswa 

merasa malu jika melakukan suatu kesalahan, siswa lebih cenderung berpacu 

dalam prestasi dibandingkan melakukan hal-hal negatif. 

 



Interpretasi Data: 

Hasil dari kegiatan penanaman nilai ketaatan beragama berbasis kearifan lokal 

yaitu setiap siswa saling berjabat tangan ketika bertemu maupun ketika akan 

pulang sekolah, siswa juga selalu mencium tangan orang tua ketika diantar ke 

sekolah, ketika berpapasan dengan guru selalu menyapa dan bersalaman apabila 

baru berangkat dan akan pulang sekolah, apabila istirahat siswa terbiasa untuk 

melakukan sholat dhuha walaupun tidak disuruh, siswa terbiasa melakukan 

kegiatan infaq pada hari jumat dengan sukarela, apabila ada siswa atau guru yang 

sakit, siswa dan guru yang lain mengadakan kunjungan untuk menjenguk yang 

sedang sakit, siswa merasa malu jika melakukan suatu kesalahan, siswa lebih 

cenderung berpacu dalam prestasi dibandingkan melakukan hal-hal negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 16 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Senin 19 Mei 2014 

Jam   : 08.00-09.00 

Lokasi   : Ruang Guru 

Sumber data  : Hj. Suwarti, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I. selaku guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan ketua koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ 

di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan  yang 

dilakukan  dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan ketua 

koordinator guru pembina kegiatan IMTAQ. Pertanyaan yang disampaikan terkait 

tentang bagaimana hasil beserta hambatan dan cara mengatasinya dari kegiatan 

IMTAQ. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan IMTAQ yaitu siswa 

mampu berkompetisi dalam lomba bidang IMTAQ ditunjukkan dengan prestasi, 

yaitu memperoleh juara lomba-lomba MTQ dari tingkat kecamatan hingga tingkat 

Provinsi. Kemudian pengembangan seni baca Al-Quran dan Kaligrafi yaitu 

dengan adanya siswa yang belum bisa membaca alqur’an sehingga bisa lancar 

membaca alqur’an serta mendalami isi kitab suci dan mengamalkannya ditandai 

dengan siswa terbiasa berperilaku religius, disiplin, santun, arif, dan terbiasa 

berperilaku hidup sehat. Keduian hambatan dari kegiatan IMTAQ berupa 

keterbatasan waktu pada kegiatan IMTAQ dan sholat berjamaah, yang pada 

awalnya diberikan waktu 2 jam menjadi 1 jam saja. Dan dapat diatasi dengan 

kegiatan IMTAQ yang tadinya diadakan di tiap-tiap kelas, dengan memindahkan 

kegiatan IMTAQ di masjid SMP Negeri I Godean. sehingga dapat mengkoordinir 



siswa secara bersamaan dari kelas A sampai kelas D pada tiap jadwal kegiatan 

IMTAQ. 

Interpretasi Data: 

Hasil dari kegiatan IMTAQ yaitu  siswa mampu berkompetisi dalam lomba 

bidang IMTAQ ditunjukkan dengan prestasi, yaitu memperoleh juara lomba-

lomba MTQ dari tingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi. Kemudian 

pengembangan seni baca Al-Quran dan Kaligrafi yaitu dengan adanya siswa yang 

belum bisa membaca alqur’an sehingga bisa lancar membaca alqur’an serta 

mendalami isi kitab suci dan mengamalkannya ditandai dengan siswa terbiasa 

berperilaku religius, disiplin, santun, arif, dan terbiasa berperilaku hidup sehat. 

Hambatan berupa waktu dapat diatasi dengan memindahkan kegiatan IMTAQ di 

masjid SMP Negeri I Godean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 17 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Selasa 20 Mei 2014 

Jam   : 10.00-11.00 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber data  : Rr. Suratiningsih, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah ibu Rr. Suratiningsih, S.Pd. selaku guru Bidang Urusan 

Kesiswaan dan Pembimbing Kegiatan AGSA Narkoba di SMP Negeri I Godean . 

Wawancara ini merupakan wawancara lanjutan  yang dilakukan  dengan guru 

Bidang Urusan Kesiswaan dan Pembimbing Kegiatan AGSA Narkoba. 

Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang apa saja faktor pendukung, 

penghambat, serta cara mengatasinya dalam kegiatan penanaman nilai ketaatan 

berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean serta bagaimana hasil dari 

kegiatan 5 S dan AGSA Narkoba. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa faktor pendukung pada kegiatan 

penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan lokal adalah Lingkungan SMP Negeri 

I Godean yang membiasakan untuk berpacu dalam prestasi sehingga rasa malu 

muncul ketika berbuat kesalahan. Sedangkan faktor penghambatnya pada 

kegisatan AGSA Narkoba untuk pendanaan kegiatan masih minim, namun dapat 

diatasi dengan mengadakan iuran kas OSIS untuk kegiatan OSIS dan AGSA 

Narkoba. Kemudian hasil dari kegiatan 5 S, siswa terbiasa hormat, ramah dan 

santun kepada orang tua, teman, dan orang lain ketika bertemu atau berpaspasan 

di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian siswa menghargai hak 

asasi teman yang lain serta saling tolong-menolong dengan siswa yang lain 

apabila ada yang mengalami kesulitan.  



Kemudian hasil dari kegiatan AGSA Narkoba yaitu Siswa banyak 

meninggalkan perbuatan negatif dan hampir tidak ada seperti tindakan anarkhis, 

siswa yang merokok, dan tindakan negatif lainnya, khususnya di lingkungan 

sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan sekitar. 

Interpretasi Data: 

Faktor pendukung pada kegiatan penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan 

lokal adalah Lingkungan SMP Negeri I Godean yang membiasakan untuk berpacu 

dalam prestasi sehingga rasa malu muncul ketika berbuat kesalahan. Sedangkan 

faktor penghambatnya pada kegisatan AGSA Narkoba untuk pendanaan kegiatan 

masih minim, namun dapat diatasi dengan mengadakan iuran kas OSIS untuk 

kegiatan OSIS dan AGSA Narkoba. Hasil dari kegiatan 5 S dan AGSA yaitu  

siswa terbiasa hormat, ramah dan santun kepada orang tua, teman, dan orang lain 

ketika bertemu atau berpaspasan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

Kemudian siswa menghargai hak asasi teman yang lain serta saling tolong-

menolong dengan siswa yang lain apabila ada yang mengalami kesulitan. Siswa 

banyak meninggalkan perbuatan negatif dan hampir tidak ada seperti tindakan 

anarkhis, siswa yang merokok, dan tindakan negatif lainnya, khususnya di 

lingkungan sekolah dengan tindak lanjut di lingkungan sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 18 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Rabu 21 Mei 2014 

Jam   : 12.30-13.00 

Lokasi   : Masjid SMP Negeri I Godean 

Sumber data  : Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah bapak Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I. selaku guru 

pembina kegiatan IMTAQ di SMP Negeri I Godean. Wawancara ini merupakan 

wawancara lanjutan yang dilakukan  dengan guru pembina IMTAQ ini. 

Pertanyaan yang disampaikan terkait tentang faktor penghambat dan cara 

mengatasinya pada kegiatan penanaman nilai ketaatan berbasis kearifan lokal di 

SMP Negeri I Godean. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa faktor penghambatnya adalah pada 

saat kegiatan sholat berjamaah, masjid kurang memadai kapasitas warga sekolah 

yang ada. Sehingga harus bergantian dalam menjalankan sholat berjamaah. Dan 

dapat diatasi dengan cara bergantian dalam melaksanakan sholat berjamaah. 

Interpretasi Data: 

Pada kegiatan sholat berjamaah, faktor penghambatnya adalah pada saat 

kegiatan sholat berjamaah, masjid kurang memadai kapasitas warga sekolah yang 

ada. Sehingga harus bergantian dalam menjalankan sholat berjamaah. Dan dapat 

diatasi dengan cara bergantian dalam melaksanakan sholat berjamaah. 

 

 



Catatan lapangan 19 

Metode pengumpulan data : wawancara 

Hari/tanggal  : Sabtu 21 Mei 2014 

Jam   : 08.00-09.00 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber data  : Hj. Tri Rukmini, S.Pd. 

 

Deskripsi Data : 

Informan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri I Godean. Wawancara ini 

merupakan wawancara yang pertama dan dilakukan  diruang Kepala Sekolah. 

Pertanyaan yang disampaikan faktor pendukung kegiatan penanaman nilai 

ketaatan beragam berbasis kearifan lokal di SMP Negeri I Godean. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa faktor pendukungnya adalah semua 

warga sekolah mendukung semua kegiatan positif termasuk kegiatan penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal yang ada di SMP Negeri I 

Godean. 

Interpretasi Data: 

Kegiatan penanaman nilai ketaatan beragam berbasis kearifan lokal di SMP 

Negeri I Godean dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari semua warga 

sekolah yang mendukung semua kegiatan positif termasuk kegiatan penanaman 

nilai ketaatan beragama siswa berbasis kearifan lokal yang ada di SMP Negeri I 

Godean. 



 



a. Kajian Alquran dan Hadits 

Tabel program kegiatan IMTAQ materi Alqur’an dan Hadits1 

Kelas  : VII (Tujuh) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Alqur’an Hafal 15 surat 

pendek 

Agustus 

September 

4 Jam 

Al fatihah 

Al ikhlas 

Al falaq 

An naas 

Al kautsar 

Al kafirun 

Al asr 

Al fiil  

Al zalzalah 

Al qodr 

At tiin 

Adh dhuha 

Al ma’un 

Al quraisy 

Al lahab  

Alqur’an hafalan arti surat 

pilihan: 

Al fatihah, Al ikhlas,  

Al asr, At tin 

Membaca Al baqoroh  

1-30 dengan tajwid benar. 

 

 

Oktober 

November 

Desember 

 

 

4 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

                                                           
1
 Hasil dokumentasi dengan Bapak Muhammad Saiful Anam, S.Pd.I., selaku guru pembina IMTAQ SMP 

Negeri I Godean pada hari Selasa  tanggal 1 April 2014. 



2. Genap  Hafalan surat pendek dan 

maknanya: 

Al insyiroh dan At takatsur 

Januari  4 Jam 

Surat Al baqoroh ayat: 

31-40 

40-60 

60-80 

Membaca dengan tajwid 

benar 

 

Februari 

Maret 

April 

 

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

Hafal hadits dan 

maknanya: 

Menuntut Ilmu dan Akhlak 

Mulia 

Mei 4 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Alqur’an Hafal 15 surat 

pendek 

Agustus 

September 

2 Jam 

2 Jam 

Al fatihah 

Al Humazah 

Al falaq 

An naas 

At takatsur 

Al insyiroh 

Al qodr 

At tiin 

Adh dhuha 

Al ma’un 



Al kafirun 

Al asr 

Al fiil  

Al quraisy 

Al lahab  

Alqur’an hafalan arti surat 

pilihan: 

Al fatihah, Al ikhlas,  

Al asr, At tin, Al insyiroh 

 

Oktober 

November 

 

2 Jam 

2 Jam 

 Hafalan hadits 

Hadits rukun iman 

Hadits tentang akhlak 

Desember 4 Jam 

 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

2. Genap  Hafalan 15 surat pendek dan 

mengartikan 5 surat pendek  

Januari  4 Jam 

Hafalan hadits: 

Menuntut ilmu 

Akhlak mulia 

 

Februari 

Maret 

 

 

2 Jam 

2 Jam 

 

Membaca Al baqoroh ayat 

183-250 dengan tajwid 

benar 

April 2 Jam 

 Hafal surat Al baqoroh 183 

Hafal surat Al mujadilah 11 

Mei 2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

 

 



Kelas  : IX (Sembilan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Alqur’an Hafal 15 surat 

pendek 

Agustus 

Septembe

r 

4 Jam 

Al fatihah 

Al Humazah 

Al falaq 

An naas 

At takatsur 

Al kafirun 

Al asr 

Al fiil  

Al insyiroh 

Al qodr 

At tiin 

Adh dhuha 

Al ma’un 

Al quraisy 

Al lahab  

Alqur’an hafalan surat 

pilihan dan artinya: 

Al baqoroh 183, Al mujadilah 

11, Al asr, At tin, Al insyiroh 

 

Oktober 

November 

 

2 Jam 

2 Jam 

 Membaca Al baqoroh 250-

286 

Desember 4 Jam 

 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

2. Genap  Hafalan ayat 

Ar ro’du 11  

Al luqman 12-19 

Januari  4 Jam 



Hafalan hadits: 

Menuntut ilmu 

Akhlak mulia 

Kebersihan 

 

Februari 

Maret 

April  

 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

Membaca Al baqoroh ayat 1-

50 ali imran dengan tajwid 

benar 

Mei  2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

b. Fiqih 

Tabel program kegiatan IMTAQ materi Fiqih2 

Kelas  : VII (Tujuh) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Ketentuan wudlu dan 

tayamum 

Perbedaan hadats dan najis 

Macam-macam hadats dan 

cara mensucikannya 

Benda yang dapat digunakan 

untuk bersuci 

Macam-macam najis dan 

cara mensucikannya 

Agustus 

 

September 

Oktober 

 

November 

 

Desember 

4 Jam 

 

2 Jam 

2 Jam 

 

2 jam 

 

2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

                                                           
2
 Hasil dokumentasi dengan Ibu Dra. Hj. Rusmini, selaku guru pembina IMTAQ SMP Negeri I Godean pada 

hari Selasa tanggal 8 April 2014. 



2. Genap  Memahami tata cara sholat 

Pengertian dan hukum 

sholat jumat 

Tata cara sholat jumat 

Pengertian sholat jamak dan 

qoshor 

Tata cara sholat jamak dan 

qoshor 

Januari  

Februari 

 

Maret 

April  

 

Mei  

4 Jam 

2 Jam 

 

2 Jam 

2 jam 

 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1. Ganjil Pengertian puasa wajib 

dan sunnah 

Tata cara berpuasa 

Hal-hal yang 

membatalkan puasa 

Macam-macam puasa 

sunnah 

Hikmah puasa 

Agustus 

September 

Oktober 

 

November 

 

Desember 

4 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

 

2 jam 

 

2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 



2. Genap  Hari-hari yang dilarang 

berpuasa 

Rukshoh puasa 

Hari raya idul fitri 

Hari raya idul adha 

Hikmah dua hari raya 

idul fitri dan idul adha 

 

Januari  

 

Februari 

Maret 

April  

Mei  

4 Jam 

 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

Kelas  : IX (Sembilan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Pengertian zakat 

Macam-macam zakat 

Tata cara zakat 

Shodaqoh 

Hibah dan waqaf 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

4 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 



2

. 

Genap  Pengertian haji dan 

umroh 

Syarat dan rukun haji 

Syarat dan rukun umroh 

Hal yang membatalkan 

haji dan umroh 

Hikmah haji dan umroh 

Januari  

Februari 

Maret 

April  

 

Mei  

4 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

c. Aqidah Akhlak 

Tabel program kegiatan IMTAQ materi Aqidah Akhlak
3
 

Kelas  : VII (Tujuh) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Iman kepada Allah 

Asmaul husna 

Sifat wajib Allah 

Sifat mustahil Allah 

Sifat jaiz Allah 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

4 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

                                                           
3
 Hasil dokumentasi dengan Ibu Nur Widati, S.Pd., selaku guru pembina IMTAQ SMP Negeri I Godean pada 

hari Rabu tanggal 23 April 2014. 



2. Genap  Akhlakul karimah 

Akhlakul madzmumah 

Macam-macam akhlakul 

karimah 

Macam-macam akhlakul 

madzmumah 

Hikmah akhlakul karimah 

dan madzmumah 

Januari  

Februari 

Maret 

 

April  

 

Mei  

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

 

2 jam 

 

4 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Iman kepada malaikat 

Tugas-tugas malaikat 

Iman kepada kitab-kitab 

Allah 

Para nabi yang menerima 

kitab 

Hikmah mengimani 

malaikat dan kitab-kitab 

Allah 

Agustus 

September 

Oktober 

 

November 

 

Desember 

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

 

2 jam 

 

4 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 



2

. 

Genap  Perilaku jujur 

Hikmah perilaku jujur 

Perilaku dusta 

Menghindari perilaku dusta 

Dampak dari perilaku dusta 

Januari  

Februari 

Maret 

April  

Mei  

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

4 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

Kelas  : IX (Sembilan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Iman kepada Nabi dan Rasul 

Mukjizat nabi dan rasul 

Ulul azmi 

Sifat wajib, jaiz, dan 

mustahil nabi 

Hikmah mengimani nabi dan 

rasul 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

 

Desember 

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

 

4 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 



2

. 

Genap  Perilaku para nabi dan rasul 

Perilaku amanah 

Dampak perilaku amanah 

Perilaku khianat 

Dampak Perilaku khianat 

Januari  

Februari 

Maret 

April  

Mei  

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

4 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

d. Tarikh 

Tabel program kegiatan IMTAQ materi Tarikh
4
 

Kelas  : VII (Tujuh) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Memahami sejarah nabi 

Muhammad SAW 

Misi Nabi Muhammad 

SAW untuk semua manusia 

dan umatnya 

Misi perjuangan Nabi 

Muhammad SAW 

Misi nabi Muhammad SAW 

sebagai penyempurna 

Agustus 

 

September 

 

 

Oktober 

 

November 

 

4 Jam 

 

2 Jam 

 

 

2 Jam 

 

2 jam 

 

                                                           
4
 Hasil dokumentasi dengan Ibu Hj. Suwarti, S.Pd.I., selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan ketua koordinator IMTAQ SMP Negeri I Godean pada hari Selasa tanggal 29 April 2014. 



akhlak 

Para sahabat Nabi 

Muhammad SAW 

Desember 2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

2. Genap  Misi Nabi Muhammad SAW 

sebagai rahmat bagi seluruh 

alam 

Meneladani perjuangan Nabi 

Muhammad SAW 

Riwayat perjuangan 25 nabi 

Riwayat rasul dan 

mukjizatnya 

Hikmah dari perjuangn para 

nabi dan rasul 

Januari  

 

 

Februari 

 

Maret 

April  

 

Mei  

2 Jam 

 

 

2 Jam 

 

4 Jam 

2 jam 

 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Memahami sejarah nabi 

Muhammad SAW. 

Menceritakan sejarang Nabi 

Muhammad SAW 

Agustus 

September 

Oktober 

 

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

 



membangun masyarakat. 

Meneladani perjuangan Nabi 

Muhammad SAW. 

Meneladani para sahabat di 

Makkah 

 

November 

 

Desember 

 

2 jam 

 

4 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

2. Genap  Meneladani para sahabat di 

madinah 

Memahami sejarah dakwah 

islam 

Menceritakan sejarah 

pertumbuhan islam sampai 

masa abbasiyah 

Meneladani sejarah masa 

abbasiyah 

Januari  

 

Februari 

Maret 

April  

 

 

Mei  

2 Jam 

 

2 Jam 

2 Jam 

4 jam 

 

 

2 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

 

Kelas  : IX (Sembilan) 

Semester  : Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2013-2014 

Sekolah  : SMP Negeri I Godean 

No. Semester Materi Bulan Ket. 

1 Ganjil Memahami sejarah 

perkembangan islam di 

nusantara 

Agustus 

September 

 

2 Jam 

2 Jam 

 



Sejarah masuknya islam di 

nusantara melalui 

perdagangan, sosial, dan 

pengajaran 

Menceritakan sejarah 

kerajaan islam di nusantara 

Oktober 

 

 

 

November 

Desember 

4 Jam 

 

 

 

2 jam 

2 jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 

2. Genap  Memahami sejarah tradisi 

islam di nusantara 

Menceritakan seni budaya 

lokal sebagai tradisi islam 

Memberikan apresiasi 

tradisi dan upacara adat 

nusantara 

 

Januari  

Februari 

Maret 

April  

Mei  

2 Jam 

2 Jam 

2 Jam 

2 jam 

4 Jam 

Jumlah alokasi waktu 5 12 Jam 
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