
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia dengan dua tugas 

pokok yang diemban, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi dan 

mengabdi atau beribadah kepada-Nya.
1
Sebagaimana telah disebutkan dalam 

firman Allah QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 56- 58 : 

            

             

          

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka  

mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku 

tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah 

Maha Pemberi rezki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
2
 

 

 Fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ialah memakmurkan bumi 

dengan jalan amal terbaik, karya kreatif atau dengan perkataan dan 

membudayakan alam. Fungsi manusia tersebut dapat terlaksana melalui proses 

pendidikan. Pendidikan akan membekali manusia dengan ilmu, pengalaman 

serta keterampilan, yang ketiganya senantiasa diamalkan serta ditingkatkan 

terus-menerus, dengan dilandasi sikap iman kepada Allah atau menurut istilah 

lainnya yaitu terpadunya iman, ilmu dan amal.
3
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 Pendidikan secara umum pada dasarnya memiliki tujuan yaitu perubahan  

yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik 

pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun pada kehidupan 

masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu itu hidup.
4
 Adapun tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, 

beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani 

dan rohani.
5
 

 Untuk muwujudkan manusia seperti diatas tersebut tentunya sekolah harus 

pandai dalam mempersiapkan dan mengelola peserta didik ataupun lingkungan 

yang ada. Namun untuk mewujudkannya tidak bisa terlepas dari berbagai 

tantangan yang akan dihadapi. Hal ini membutuhkan rekonsep karena jika 

pendidikan Islam tetap melakukan konsep yang sama setiap harinya, maka 

pendidikan Islam tidak akan mengalami kemajuan yang baik. Layaknya yang 

terjadi pada beberapa lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki 

kelengkapan perangkat pendidikan, tentu kelancaran proses pembelajaran akan 

jauh berbeda dengan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kelengkapan 

perangkat pembelajaran. 

 Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki seorang pemimpin yang 

biasa disebut dengan kepala sekolah. Kepala sekolah dalam suatu lembaga 
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pendidikan memiliki banyak tugas ataupun tanggung jawab, beberapa 

diantaranya ialah meningkatkan mutu pendidikan, menjabarkan visi ke dalam 

misi target mutu, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi 

peserta didik. Kesempatan ini penulis hanya fokus kepada salah satu dari tugas 

kepala sekolah adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. 

 Kepala sekolah pastinya memiliki keinginan untuk menciptakan lingkungan 

yang efektif, namun tidak semua kepala sekolah mampu menciptakannya. 

Ketidakmampuan kepala sekolah tersebut disebabkan karena berbagai faktor, antara 

lain: pemahaman yang kurang terhadap aspek-aspek yang diperlukan saat 

menciptakan lingkungan sekolah efektif, kurangnya kepedulian pada tugas 

kepemimpinannya
6
, serta kurangnya profesionalitas pada kepala sekolah. 

 Kebanyakan sekolah-sekolah yang mengupayakan lingkungan pendidikan 

bernuansa keagamaan hanya mengembangkan pada aspek kebiasaaan praktik 

ibadah bersama peserta didik di sekolah. Mulai dari menyediakan waktu untuk 

membaca Al-Quran dan doa-doa sebelum memulai pelajaran, membiasakan 

mengucapkan kalimat thayyibah pada saat peristiwa dan kejadian tertentu, 

shalat berjamaah beserta shalat sunnah, mengaktifkan kegiatan keagamaan 

melalui organisasi atau ekstrakurikuler di ruang ibadah di sekolah, 

menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar Islam di sekolah, pesantren 

kilat, tadabbur alam dan berbagai kegiatannya lainnya. 

 Perlu diketahui bahwa esensi dari suasana keagamaan di sekolah bukanlah 

semata-mata terletak pada pembiasaan pengalaman ibadah formal seperti shalat 
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lima waktu yang dilakukan oleh peserta didik. Pengalaman ibadah formal 

tersebut merupakan hal yang penting, namun tidak kalah pentingnya yaitu 

perwujudan nilai-nilai ajaran agama dalam perilaku dan interaksi antara 

komponen pendidikan di sekolah, baik antara pendidik dengan peserta didik, 

antarsesama pendidik, kepala sekolah dengan pendidik, kepala sekolah dengan 

peserta didik, kepala sekolah dengan orang tua peserta didik, serta antara 

kepala sekolah dengan seluruh tenaga kependidikan. Impelementasi nilai-nilai 

agama juga dituangkan ke dalam bentuk tata tertib dan disiplin sekolah yang 

diberlakukan pada seluruh pendukung proses pendidikan di sekolah.
7
 

 Beberapa hal itulah yang menjadi acuan ketika penulis berada di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu. Terdapat adanya ketidaksesuaian antara apa yang 

seharusnya dengan apa yang terjadi di sekolah tersebut. Ketidaksesuaian 

tersebut antara lain ialah tidak adanya tulisan-tulisan ataupun himbauan yang 

mengingatkan dalam hal agama, tidak terselenggarakannya kegiatan terkait 

hari besar Islam, dan lainnya. Kegiatan sehari-hari yang terjadi di sekolah pun 

kurang mengacu pada agama. Hal ini dibuktikan dengan hukuman yang 

diberikan setiap pagi pada peserta didik saat datang terlambat ke sekolah 

maupun saat peserta didik melakukan kesalahan di lingkungan sekolah. Selain 

daripada itu kebiasaan yang dilakukan antar peserta didik terhadap pendidik 

yang tidak mengucapkan salam saat bertemu dengan pendidik serta masih 

terdengar kata-kata kotor yang diucapkan antar sesama peserta didik. 
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 Ketidaksesuaian yang ada pada SMP Muhammadiyah 08 Batu tersebut 

menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk melakukan penulisan 

dengan judul “Upaya Kepala Sekolah Menciptakan Atmosfer Religius di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penulisan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya kepala sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu ? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pelaksanaan program kepala 

sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 Tujuan diadakan penulisan ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana upaya kepala sekolah menciptakan 

atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu 

2. Mendeskripsikan respon peserta didik terhadap pelaksanaan program kepala 

sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu 

 

D. Manfaat Penulisan  

 Penulisan ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya 

bagi peneliti, tetapi juga bai orang lain maupun bagi lembaga pendidikan 

terlebih untuk SMP Muhammadiyah 08 Batu. Adapun manfaat tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan 

kajian bagi kepala sekolah terkait ke arah perubahan pada atmosfer sekolah. 

Pembahasan mengenai upaya kepala sekolah dalam menciptakan atmosfer 

religius ini tentunya menjadi suatu hal yang tidak akan pernah berhenti, 

dalam artian akan terus mengalami perkembangan. Terlebih suasana sekolah 

menjadi suatu hal yang penting terhadap proses pembelajaran peserta didik, 

motivasi peserta didik dan lainnya 

b. Masukan bagi SMP Muhammadiyah 08 kota Batu dan khususnya 

kepala sekolah untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan 

pengembangan atmosfer yang religius  

c. Informasi bagi para seluruh lembaga pendidikan Islam bahwa tujuan 

pendidikan secara nasional ataupun tujuan pendidikan Islam akan tercapai 

bila didukung dengan atmosfer religius yang tercipta di sekolah 

 

E. Batasan Istilah  

Menghindari adanya kesalahfahaman terhadap judul yang dipilih oleh 

penulis, maka akan diberikan penjelasan mengenai batasan istilah yang 

dimaksud. Batasan istilah tersebut yaitu: 

1. Upaya Kepala Sekolah 

 “Upaya”dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha 

dan ikhtiar serta untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya.
8
 Adapun menurut penulis upaya kepala 

sekolah merupakan suatu cara ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh kepala 
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sekolah terkait semua yang ada di sekolah. Upaya juga merupakan suatu 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu 

tujuan yang telah direncanakan.Upaya yang dimaksudkan bisa berupa sebuah 

fikiran, konsep, dan juga tenaga.Upaya apapun yang dilakukan oleh kepala 

sekolah menjadi suatu hal yang sangat penting dan diperlukan. Hal ini 

mengingat bahwa kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki 

pengaruh besar dalam lingkup sekolah, dengan kata lain hal ini penting karena 

kepala sekolah merupakan seorang pemimpin dalam suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. Upaya itu pula mempunyai kebutuhan yang tidak 

sedikit dan mudah, karena upaya akan selalu dibutuhkan terlebih untuk suatu 

lembaga pendidikan. Bahkan ketika kepala sekolah melakukan suatu upaya, 

maka diperlukan banyak aspek didalamnya. 

2. Atmosfer Religius 

Kata atmosfer dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti: 

suasana perasaan yang bersifat imajinatif dalam naskah drama yang diciptakan 

oleh pengarangnya.
9
 Atmosfer yang dimaksudkan oleh penulis yaitu suasana 

yang tidak berkaitan dengan alam namun merupakan suatu kondisi yang 

bernuansa akademik. Atmosfer yang termasuk dalam lingkup sekolah terdiri 

dari sistem yang berlaku, sarana prasarana, dan kondisi akhlak peserta didik. 

Adapun kata religius dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti 

bersifat religi, bersifat keagamaan, yang bersangkut-paut dengan religi.
10

 

Menurut penulis, religius diartikan dengan suasana yang sesuai nilai-nilai 

agama baik itu dari sisi aktivitas ataupun kegiatannya. 
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Adapun menurut penulis atmosfer religius adalah mengkondisikan 

proses belajar di sekolah selaras ataupun sejalan dengan nilai-nilai ajaran 

agama. Atmosfer religius sangat diperlukan pada suatu lembaga 

pendidikan, karena ketika atmosfer religius telah tercipta di suatu lembaga 

pendidikan maka akan menjadikan sebuah motivasi bagi peserta didik, 

pendidik, maupun bagi tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan 

yang tetap sesuai dengan ajaran agama. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

ingin memberikan pengertian singkat yang dimaksud dari judul “upaya kepala 

sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu” 

yaitu bagaimana cara ataupun usaha dan kiat-kiat yang dilakukan oleh kepala 

sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yakni: 

BAB I, Pendahuluan. Pendahuluan pada bab ini akan dibahas mengenai uraian 

atau gambaran umum terkait dengan penulisan. Bab ini memiliki sub-

bab didalamnya, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II, Kajian Pustaka. Kajian pustaka pada bab ini akan membahas kerangka 

teoritis sesuai dengan bahasan judul skripsi. Beberapa diantaranya 

yaitu kajian penulisan terdahulu, definisi-definisi terkait pembahasan . 
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BAB III, Metode Penulisan. Metode penulisan pada bab ini membahas 

mengenai metode penulisan yang digunakan pada skripsi ini. 

Diantaranya yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV, Pembahasan Hasil Penulisan. Bab ini akan membahas mengenai hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan penyajian data-

data hasil penelitian. 

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan 

dari penulisan yang telah dilakukan dan disertai dengan saran yang 

diberikan oleh penulis. 


