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Abstrak 

Pembelajaran agama Islam sebagai pembelajaran 

yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku 

keberagamaan siswa yang perwujudannya dapat 

berlangsung di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat 

dalam berbagai kegiatan sehari-hari siswa. Penelitian ini 

memfokuskan kepada pengendalian perilaku siswa di 

kelas dan di sekolah sebagai wahana pembiasaan yang 

berdampak di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Perilaku siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dikategorikan menyimpang, apabila bertentangan 

dengan tuntutan normatif agama Islam dalam proses 

pembelajaran dan upaya mewujudkan perilaku tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan 

mengungkap bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam 

pembelajaran PAI, upaya-upaya pengendalian perilaku 

menyimpang dalam pembelajaran PAI, dan bentuk upaya 

pengendalian perilaku menyimpang dalam pembelajaran 

PAI yang dianggap paling bermakna oleh siswa.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitik yang menggabungkan data kuantitatif dan 

kualitatif, dilakukan di SMPN Purwakarta dengan sampel 

berjumlah 6 SMPN. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner tertutup dan semi tertutup, dan 

dilengkapi dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data dianalisis dengan mendeskripsikan 

data kuantitatif dan diperluas dengan kategorisasi, dan 

interpretasi data-data kualitatif. 
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya 

pengendalian perilaku menyimpang siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

Purwakarta merupakan upaya pengendalian untuk 

menguatkan pengendalian oleh siswa sendiri, 

pemotivasian, dan penguatan lingkungan yang 

mendukung terhadap pengamalan agama Islam. 

Simpulan tersebut didasarkan pada temuan 1) Tidak 

terdapat bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa 

dalam pembelajaran PAI di SMPN kabupaten Purwakarta 

sebagai penyimpangan dari perilaku yang diharapkan 

dalam pembelajaran PAI, yang meliputi perilaku dalam 

ibadah dan akhlak sebagai bagian dari belajar 

penghayatan dan pengamalan agama Islam utamanya di 

lingkungan sekolah; 2)  Upaya pengendalian 

perilaku menyimpang dalam pembelajaran PAI bagi 

siswa di  SMPN kabupaten Purwakarta dilakukan melalui 

pengendalian oleh siswa sendiri, pengelolaan kelas, 

program ekstra kurikuler, pembiasaan pengamalan 

agama, dan penciptaan iklim sekolah; 3) Bentuk 

pengendalian yang dianggap paling bermakna oleh siswa 

di SMPN kabupaten Purwakarta yang sejalan dengan 

pendekatan pendidikan Islam adalah bentuk bentuk 

pengendalian perilaku yang didasarkan kepada penguatan 

nilai-nilai yang bersumber dari agama.   

Kata Kunci 

Pengendalian Perilaku, pengendalian diri, pengelolaan 

kelas, pembiasaan, penciptaan lingkungan 
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Latar Belakang Studi 

 Manusia, sebagai subjek pendidikan, adalah 

makhluk Allah yang dibekali dua kecenderungan, positif 

dan negatif, lurus dan menyimpang. Dua kecenderungan 

ini bersifat potensial, aktualisasinya digantungkan pada 

upaya setiap orang dan institusi untuk 

mengendalikannya, baik keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat.  Dalam semua tahap tumbuh kembang 

manusia, usia SMP, yang termasuk kategori masa remaja, 

berada pada fase rentan terhadap perilaku menyimpang 

karena fase remaja merupakan fase yang bergejolak baik 

secara internal berkaitan dengan hormon yang sedang 

berkembang maupun secara eksternal berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan. Perilaku menyimpang yang 

dilakukan pelajar saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini 

dilihat dari jumlah dan jenis tindak kriminal yang 

semakin meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional 

Perlindungan Anak mencatat sebanyak 2.008 kasus 

kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi di 

sepanjang kuartal pertama 2012. Jumlah ini meliputi 

berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran dan 

pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga 
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SMA.  Kondisi ini menghendaki adanya upaya 

pengendalian perilaku yang sistemik. 

 Secara konseptual, pembelajaran PAI yang 

disediakan di sekolah, ditargetkan untuk menanamkan 

etika bersikap, berpikir dan berperilaku yang lurus, 

sehingga para siswa memiliki keterampilan untuk 

mengendalikan dirinya dari bersikap, berpikir dan 

berperilaku menyimpang. Dalam Keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional 

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dinyatakan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan siswa dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua 

jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam di sekolah 

bertujuan untuk: 1) meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan pada Allah SWT. dalam diri siswa melalui 

pengenalan, pemahaman, penghayatan terhadap ayat-ayat 

Allah yang tercipta dan tertulis (ayat kauniyyah dan ayat 

qauliyyah); 2) membentuk karakter muslim dalam diri 
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siswa melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan 

norma-norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan 

relasi yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, 

dan lingkungannya; dan 3. mengembangkan nalar dan 

sikap moral yang selaras dengan keyakinan Islam dalam 

kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan 

warga dunia. 

 Dengan mempertimbangkan hakikat, fungsi, 

tujuan, ruang lingkup dan aspek PAI ini, idealnya, siswa 

SMP memiliki keterampilan untuk menyeimbangkan 

sikap, pikiran dan perilakunya, sehingga terkendali, tidak 

menyimpang. Persoalannya adalah apakah proses 

pembelajaran PAI yang berjalan saat ini efektif 

membimbing siswa memiliki keterampilan untuk 

menyeimbangkan sikap, pikiran dan perilakunya, 

sehingga pembelajaran PAI dapat mengendalikan 

perilaku menyimpang pada siswa? Dalam hal ini 

pembelajaran PAI dapat dilaksanakan sesuai dengan 

beberapa pendekatan, baik dengan pengendalian diri, 

pengelolaan kelas, pembiasaan dan penciptaan 

lingkungan.  
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 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

melalui pengamatan awal terhadap siswa SMP di 

kabupaten Purwakarta, ditemukan beberapa bentuk 

penyimpangan perilaku, diantaranya: bolos, suka 

menyendiri, berbohong kepada guru dan orang tua, 

merusak fasilitas sekolah; mencuri barang-barang orang 

lain, dan merokok.  Bentuk-bentuk penyimpangan 

tersebut di antaranya dikendalikan dengan cara 

penerapan tata tertib sekolah dan kelas, pemberian 

nasihat, teladan, hadiah, hukuman, pembiasaan dan 

ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penting untuk diteliti 

dalam rangka menjawab masalah bagaimana 

Pengendalian Perilaku Menyimpang Siswa SMPN 

dalam Pembelajaran PAI di Kabupaten Purwakarta. 

 

Tujuan dan Manfaat Studi 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

(1) Bentuk-bentuk perilaku menyimpang apa saja yang 

dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran PAI di SMPN 

Kabupaten Purwakarta (2) Upaya pengendalian perilaku 

menyimpang dalam pembelajaran PAI bagi siswa di 

SMPN Kabupaten Purwakarta; dan (3) Bentuk 
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pengendalian yang dianggap paling bermakna oleh siswa 

di SMPN Kabupaten Purwakarta yang sejalan dengan 

pendekatan pendidikan Islam. 

 Secara teoretis, penelitian ini dapat memberi 

pengayaan dan perluasan penjelasan makna bagi guru 

PAI berkaitan dengan pedagogik Isalami dalam 

mengendalikan perilaku menyimpang siswa pada 

pembelajaran PAI. Sedangkan secara praktis, penelitian 

ini dapat menjadi acuan praktis bagi guru PAI dalam 

melakukan upaya pengendalian perilaku menyimpang 

siswa pada proses pembelajaran. 

 

Kerangka Pemikiran 

 Siswa SMP yang berada pada fase remaja, potensi 

dan perilakunya sangat membutuhkan pijakan dan arahan 

dari orang-orang di sekitarnya. Fase rentan yang melekat 

pada mereka memungkinkan mereka mudah terjebak 

dalam perilaku menyimpang. Proses yang bertanggung 

jawab untuk mengendalikananya, sangat dibutuhkan oleh 

mereka. 

 Pembelajaran PAI yang diselenggarakan di 

sekolah, diarahkan untuk menanamkan etika bersikap, 
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berpikir dan berperilaku yang lurus, sehingga para siswa 

memiliki keterampilan untuk mengendalikan dirinya dari 

bersikap, berpikir dan berperilaku menyimpang. Dalam 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan 

Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

dinyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan siswa 

dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran 

pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan Agama 

Islam di sekolah bertujuan untuk: 1) meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dalam diri 

siswa melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan 

terhadap ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis (ayat 

kauniyyah dan ayat qauliyyah); 2) membentuk karakter 

muslim dalam diri siswa melalui pengenalan, 

pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-

aturan Islam dalam melakukan relasi yang harmonis 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya; 

dan 3. mengembangkan nalar dan sikap moral yang 



9 
 

selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai 

warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.  

 Dengan mempertimbangkan hakikat, fungsi, 

tujuan, ruang lingkup dan aspek PAI ini, idealnya, siswa 

SMP memiliki keterampilan untuk menyeimbangkan 

sikap, pikiran dan perilakunya, sehingga terkendali, tidak 

menyimpang. Persoalannya adalah apakah proses 

pembelajaran PAI yang berjalan saat ini efektif 

membimbing siswa memiliki keterampilan untuk 

menyeimbangkan sikap, pikiran dan perilakunya, 

sehingga pembelajaran PAI dapat mengendalikan 

perilaku menyimpang pada siswa? Dalam hal ini 

pembelajaran PAI dapat dilaksanakan sesuai dengan 

beberapa pendekatan yang meliputi pengendalian diri, 

pengelolaan kelas, pembiasaan, dan penciptaan 

lingkungan. 

 Upaya pengendalian perilaku menyimpang 

melalui pengendalian diri dapat difasilitasi melalui 

nasihat, teguran, teladan, dan slogan yang positif. 

Sedangkan upaya pengendalian oleh guru di kelas dapat 

difasilitasi melalui pengelolaan kelas yang baik dengan 

pengkondisian belajar di awal, pada saat proses dan di 
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akhir pembelajaran di kelas, baik melalui berdo‟a 

sebelum dan sesudah belajar, membaca asma al-husna 

dan surat-surat pendek sebelum belajar maupun 

penerapan, penghargaan dan sanksi terhadap pelaksanaan 

tata tertib kelas. 

 Upaya yang dilakukan di sekolah untuk 

mengendalikan perilaku siswa dilakukan melalui 

pembiasaan praktik keagamaan, penerapan aturan, dan 

ekstrakurikuler. Praktik keagamaan yang dibiasakan di 

sekolah meliputi pelaksanaan shalat dhuha berjamaah, 

shalat dhuhur berjamaah, shalat jumat berjamaah, dan 

pprogram rantang (makan bersama di sekolah dengan 

bekal dari rumah). Sedangkan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di sekolah meliputi Baca Tulis Qur‟an, 

Kerohanian Islam dan Kesenian Islam. 

 Upaya lain yang dilakukan sekolah dalam 

pengendalian perilaku siswa adalah melalui penciptaan 

lingkungan dengan menetapkan tata tertib sekolah dan 

kelas bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. 

 Upaya-upaya ini diarahkan untuk dihayati dan 

dimaknai oleh siswa sehingga denngan sendirinya dapat 

menjadi kendali perilaku mereka sehari-hari. 
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Disain dan Metode Studi 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

atau pendekatan naturalistik. Secara interaktif peneliti 

mengungkap makna-makna yang ada pada partisipan 

tentang pola-pola pengendalian perilaku menyimpang 

pada pembelajaran PAI pada siswa SMPN di Kabupaten 

Purwakarta yang dapat berkontribusi terhadap penjelasan 

teoretis tentang pendekatan dan langkah-langkah 

pengelolaan kelas.   

 Data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperolah pertama kali dari informan kunci (key 

informan), yaitu guru PAI yang dianggap berhasil dalam 

membina perilaku siswa khususnya dalam pemebelajaran 

PAI. Kondisi informan tersebut memfasilitasi peneliti 

dalam memperoleh berbagai data tentang: perilaku 

menyimpang siswa, upaya pengendalian yang dilakukan 

oleh guru, dan makna-makana yang ada pada pola 

pengendalian di 6 SMPN di Purwakarta, yaitu (1) SMPN 

I Bungursari; (2) SMPN 2 Bungursari; (3) SMPN 1 

Sukatani; (3) SMPN 8 Purwakarta; (4) SMPN Satap 

Ciparung Sari; (5) SMPN 2 Pondok Salam. Selanjunya 
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dari guru-guru itulah diperoleh informasi yang lebih luas 

terutama yang bersumber dari siswa.  

 Dalam penelitian ini sumber data ditentukan 

secara bertujuan (purpossif), yaitu dengan menentukan 

partisipan yang terlibat langsung dalam praktik 

pengendalian perilaku siswa yang menyimpang dalam 

pembelajaran PAI. Sumber data diperoleh dengan cara 

menentukan informan kunci (key informan) secara 

bertujuan (purposif). Pemilihan sumber data atau subjek-

subjek penelitian berlangsung secara bergulir sesuai 

kebutuhan hingga mencapai kejenuhan. Subjek terdiri 

atas: (1) Kepala Sekolah; (2) Guru PAI; (3) Guru BK; (4) 

Siswa yang berada pada lingkup SMPN se-Kab. 

Purwakarta. 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif berupa kata dan tindakan yang terkait dengan 

(1) Data tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang 

siswa SMPN se-Kabupaten Purwakarta dalam 

pembelajaran PAI; (2) Data tentang upaya pengendalian 

perilaku menyimpang siswa dalam pembelajaran PAI di 

SMPN Kabupaten Purwakarta; (3) Data tentang bentuk 

pengendalian yang dianggap paling bermakna oleh siswa 
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di SMPN Kabupaten Purwakarta yang sejalan dengan 

pendekatan pendidikan Islam. 

 

Pengumpulan dan Analisis Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini digunakan 4 teknik pengumpulan data, 

yaitu angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Angket digunakan sebagai pengumpulan data 

melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan 

disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan 

dari siswa, berupa quesioner tertutup dan quesioner 

terbuka. Angket digunakan untuk menggali data yang 

terkait dengan data tentang: (1) bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang siswa SMPN se-Kabupten Purwakarta 

dalam pembelajaran PAI; (2) pola-pola pengendalian 

perilaku menyimpang siswa SMPN se-Kabupten 

Purwakarta dalam pembelajaran PAI; dan (3) Makna-

makna yang diperoleh dari setiap pola pengendalian 

perilaku menyimpang siswa SMPN se-Kabupten 

Purwakarta dalam pembelajaran PAI.  

 Observasi dilakukan melalui pengamatan, 

meliputi kegiatan observasi kelas dan kegiatan di sekolah 
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dengan memusatkan perhatian terhadap proses 

pengendalian perilaku menyimpang siswa yang 

berlangsung selama pembelajaran PAI.    

 Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

informasi dari guru dan siswa mengenai pengendalian 

perilaku menyimpang dalam pembelajaran PAI serta 

maknanya dengan bentuk wawancara tidak berstruktur, 

yaitu kombinasi antara wawancara bebas dengan 

wawancara terpimpin kepada kepala sekolah, guru PAI, 

dan siswa SMPN se-Kabupaten Purwakarta.  

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa catatan tentang pengendalian perilaku 

menyimpang siswa, baik yang bersifat kurikuler, 

kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 Pada tahap pengolahan data, data yang sudah 

terkumpul diidentifikasi, dikritisi dan diklarifikasi sesuai 

dengan sistematika penelitian dan dianalisis dengan 

analisis isi. Akhirnya, hasil analisis data dituangkan 

dalam sebuah laporan hasil penelitian. 

 Proses analisis data pada penelitian ini melalui 

tiga fase kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi.  
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Temuan dan Pembahasan 

A. Konteks Perilaku Siswa dalam Pembelajaran PAI  

Perilaku siswa dalam pembelajaran PAI tidak bisa 

dipisahkan dengan konteks perilaku di luar pembelajaran. 

Harapan, norma, dan kebiasaan mereka di rumah, di 

masyarakat, dan teman bermain ikut mempengaruhi 

perilaku mereka dalam pembelajaran PAI. Penelitian ini 

memfokuskan kepada pengendalian perilaku siswa dalam 

pembelajaran agama Islam di lingkungan kelas dan 

sekolah, dengan pertimbangan bahwa sekolah memiliki 

fungsi utama sebagai lingkungan pembudayaan nilai-nilai 

dan perilaku yang diharapkan dapat berdampak kepada 

situasi yang berlangsung di rumah dan masyarakat.  

Dalam penelitian ini perilaku siswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, etika di keluarga, 

di lingkungangan pergaulan dengan teman sebaya dan di 

masyarakat merupakan berbagai jenis perilaku siswa 

yang berkaitan dengan pembelajaran PAI. 

1. Beberapa Gejala Penyimpangan Perilaku 

dalam Pembelajaran PAI                      

 Bentuk-bentuk perilaku siswa akan dianggap 

menyimpang dilihat dari tuntutan belajar Agama Islam 

yang menekankan kepada pembentukan akhlak mulia. 
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Perilaku tersebut meliputi   bolos, berkata tidak baik pada 

guru, membawa hp, tidak mengikuti ujian praktek, tidak 

taat aturan jika tidak dikasih sanksi, pergaulan tidak 

terkontrol/bebas, tidak shalat jum‟at, tidak bisa membaca 

al-qur‟an, tidak mengerjakan tugas, berpikir pasti naik 

kelas, minat belajar rendah, minat membaca rendah, 

kabur, mengolok-olok nasihat guru, motivasi belajar 

rendah, tidak senang pada orang yang berprestasi dan 

tidak berusaha berprestasi, mabuk minuman keras, 

pacaran di kelas , menonton video porno, dan merokok. 

 Demikian pula gejala penyimpangan perilaku 

siswa di lingkungan sekolah. Hal ini menjadi perhatian 

dalam penelitian ini, sejalan dengan konteks belajar PAI 

dalam penerapan nilai dan perilaku sehari-hari di 

lingkungan sekolah, seperti merokok, membully, 

membuat geng/tawuran. Kebiasaan merokok siswa di 

lingkungan sekolah rata-rata skor 0,06, ngbully rata-rata 

skor 1,45, membuat geng/tawuran rata-rata skor 0,56.   

 Data-data di atas menunjukkan bahwa gejala 

perilaku menyimpang dalam pembelajaran PAI adalah 

relatif rendah. Hal itu juga berkaitan dengan akhlak siswa 

di kelas dan di lingkungan sekolah. Kondisi perilaku 

siswa tersebut didukung oleh beberapa faktor upaya 
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pengendalian perilaku siswa, seperti melalui adanya 

keterpaduan antara kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, 

dan pembiasaan praktik keagamaan.  

 

2. Keterpaduan Kurikuler, Ekstra Kurikuler, 

dan Pembiasaan Praktik Keagamaan 

 Karakteristek pembelajaran PAI merupakan 

bentuk belajar yang mengutamakan penghayatan nilai 

dan pembiasaan perilaku keagamaan. Oleh karena itu, 

pembelajaran PAI tidak dapat dilaksanakan hanya 

kegiatan kurikuler, namun juga dapat dilaksanakan dalam 

kegiatan ekstra kurikuler, dan dalam pembiasaan perilaku 

sehari-hari. 

 Pembelajaran pada cakupan kurikulum yang 

dilaksanakan melalui kegiatan terstruktur adalah 

pembelajaran kurikuler. Pembelajaran kurikuler memiliki 

keterbatasan dalam hal waktu pembelajaran yang 

terbatas. Waktu efektif pembelajaran PAI di SMPN 

Purwakarta adalah 3 jam pembelajaran dalam seminggu 

dengan masing-masing 1 jam pelajaran selama 45 menit. 

Dengan demikian dalam seminggu peserta didik hanya 

memperoleh kesempatan belajar PAI selama 135 menit. 



18 
 

Dengan keterbatasan waktu tersebut, pembelajaran PAI 

tidak akan diperoleh secara optimal.  

 Ekstra kurikuler keagamaan dapat menjadi 

wahana pengayaan pembelajaran PAI. Bentuk ekstra 

kurikuler PAI yang paling banyak dilaksanakan di SMPN 

Purwakarta adalah ekstra kurikuler kerohanian Islam 

(Rohis). Melualui Rohis, siswa dapat memperoleh 

kesempatan untuk mengikuti kajian-kajian keislaman, 

baik melalui kajian rutin terjadwal, maupun kegiatan 

peringatan hari besar islam. Program ekstrakurikuler PAI 

adalah proses pembelajaran yang mendukung 

pembelajaran kurikuler dalam upaya pemantapan dan 

pengayaan dalam penguasaan Al-Qur‟an, pengamalan 

ibadah dan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, nilai-

nilai sejarah, seni, dan kebudayaan, yang dilakukan di 

luar jam tatap muka terstruktur, melalui bimbingan Guru 

PAI, guru mata pelajaran lain, dan tenaga kependidikan 

lainnya.  

 Pembiasaan pengamalan agama di sekolah 

merupakan kegiatan pembelajaran agama Islam secara 

langsung. Di antaranya pembiasaan mengucapkan salam, 

pembacaan doa dan al-asma al-husna, bersalaman kepada 
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guru, pembiasaan shalat duhur berjamaah, pembiasaan 

shalat duha, dan shalat Jumat. 

 

3. Lingkungan Sosio Kultural Yang 

Mempengaruhi Perilaku Siswa Dalam 

Pembelajaran PAI 

 Lingkungan masyarakat dan budaya tempat 

tinggal orang tua peserta didik juga ikut menjadi 

pertimbangan dalam pembinaan peserta didik SMPN di 

Purwakarta. Perbedaan karakteristik masyarakat dan 

budaya di lingkungannya berpengaruh terhadap 

karakteristik perilaku siswa. Perbedaan sosio kultur 

tersebut, dapat menjadi pertimbangan sekolah dalam 

menetapkan kultur dan sistem pengendalian perilaku 

siswa di sekolah. Dengan pertimbangan sosio kultur 

tersebut, setiap sekolah menetapkan visi, dan misi 

pendidikan masing-masing yang memungkinkan 

terakomodirnya kultur dan perbaikan pengendalian 

perilaku siswa di sekolah.  

 Peserta didik (siswa) SMPN di Purwakarta 

memiliki berbagai kategori karakteristik lingkungan yang 
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berbeda, yaitu (1) pedesaan, yang perilaku siswa pada 

lingkungan didukung oleh lingkungan masyarakat yang 

agamis terikat oleh norma-norma yang berasal dari 

pesantren; (2) urban, yang perilaku siswa pada 

lingkungan ini dipengaruhi oleh lingkungan yang 

memiliki karakteristik transisi budaya dari pedesaan ke 

perkotaan; dan (3) perkotaan, yang membawa harapan, 

emosi, dan watak masyarakat perkotaan danontrol sosial 

relatif longgar, namun menggambarkan kemandirian dan 

individual. 

 

B. Pengendalian diri, pengelolaan Kelas, Ekstra 

Kurikuler, Pembiasaan Pengamalan Keagamaan, 

dan Pengembangan Iklim Sekolah dalam Upaya 

Pengendalian Perilaku Menyimpang dalam 

Pembelajaran PAI  

1. Pengendalian oleh siswa sendiri 

 Pengendalian perilaku secara internal oleh siswa 

sendiri pada dasarnya merupakan upaya siswa dalam 

memaknai lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 
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psikis. Dengan kemampuan berpikir reflektif, siswa dapat 

memaknai apa yang dilihat dan didengar. Makna pesan-

pesan yang diperoleh siswa akan memungkinkan siswa 

merekonstruksi makna yang sudah dimilikinya yang 

bersumber dari budaya di lingkungan keluarga dan 

masyarakat (David Denton, 2010:13) . Berdasarkan sudut 

pandang teori berpikir reflektif, pengendalian diri sendiri 

yang dilakukan oleh siswa belum tentu bisa dilakukan 

berdasarkan kesadaran diri sendiri siswa, melainkan 

berdasarkan kemampuan memaknai lingkungan 

sekitarnya. 

  Temuan penelitian menunjukkan bahwa nasihat 

guru bermakna penting bagi siswa, yaitu dalam hal 

ketaatan beribadah, perilaku sehari-hari di lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat. Shalat merupakan 

ibadah yang utama, yang menjadi fokus utama nasihat 

para guru kepada peserta didiknya. Dengan 

memfokuskan kepada kewajiban shalat sebagai 

kewajiban utama, dapat menjadikan peserta didik 

memaknai shalat sebagai ibadah terpenting. Pembiasaan 

pendisiplinan shalat merupakan wahana untuk 

mendisiplinkan berbagai kegiatan lainnya bagi siswa. 
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2. Pengelolaan kelas 

 Pengaturan perilaku siswa di dalam kelas 

merupakan fungsi utama dari pengelolaan kelas, agar 

siswa tetap terdorong dan terfokus kepada kegiatan 

belajar. Penciptaan lingkungan kelas untuk membentuk 

perilaku siswa dilakukan dengan nasihat dan teguran dari 

guru, pembiasaan, dan pelaksanaan tata tertib kelas. 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui 

quesioner semi tertutup, temuan penelitian menunjukkan 

bahwa nasihat dan teguran yang tidak memarahi lebih 

bermakna bagi siswa untuk tetap berperilaku tidak 

menyimpang. Dengan nasihat dan teguran tersebut siswa 

dapat memahami kekeliruannya, dan berusaha untuk 

tidak mengulangi kesalahan. Nasihat yang dianggap 

bermakna oleh siswa juga nasihat yang disertai dengan 

model langsung yang ditunjukkan oleh guru.  

 Tata tertib kelas merupakan hal penting, sebagai 

aturan berperilaku bagi siswa selama di dalam kelas. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa 

menganggap penting keberadaan peraturan bagi siswa di 

dalam kelas. Demikian pula siswa merasa dengan 

menaati peraturan kelas mereka akan mendapat nilai 

tambah dari gurunya. Keberadaan peraturan kelas, dan 
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penalaran siswa terhadap pentingnya perilaku karena 

menaati peraturan yang akan berkonsekwensi terhadap 

nilai tambah dari guru merupakan pertimbangan moral 

konvensional menurut teori Kohlberb 

(http://www.education.com/reference/article/kohlbergs-

moral-reasoning). Ketaatan siswa terhadap peraturan 

kelas juga diperkuat oleh otoritas guru, oleh karenanya 

penghargaan terhadap tata tertib kelas menjadi lebih kuat 

bagi siswa oleh otoritas guru.  

 Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian perilaku siswa di dalam kelas 

merupakan kegiatan pengelolaan kelas yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran PAI meliputi pengendalian 

perilaku melalui berbagai pembiasaan penghayatan dan 

pengamalan agama yang dapat memperkuat perlikau 

siswa dalam menaati tata tertib kelas.   

3. Ekstra kurikuler  

 Ekstra kurikuler keagamaan merupakan proses 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran kurikuler 

dalam upaya pemantapan dan pengayaan dalam 

penguasaan Al-Qur‟an, pengamalan ibadah dan 

keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, nilai-nilai sejarah, 

seni, dan kebudayaan, yang dilakukan di luar jam tatap 

http://www.education.com/reference/article/kohlbergs-moral-reasoning
http://www.education.com/reference/article/kohlbergs-moral-reasoning
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muka terstruktur, yang utamanya melalui bimbingan 

Guru PAI. 

 Berbagai kegiatan ekstra kurikuler keagamaan 

yang diselenggarakan di SMPN di Purwakarta meliputi 

(1) Rohani Islam (Rohis) yang merupakan pengayaan 

terhadap materi-materi pembelajaran yang ada dalam 

kegiatan kurikuler; (2) kesenian islam, yang merupakan 

kegiatan dalam rangka pengembangan kesenian Islam; 

dan (3) Baca Tulis Al-Quran (BTQ) yang merupakan 

program pengayaan bagi siswa dalam menguasai 

kemampuan yang bersifat elementer, dalam rangka 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

 

4. Pembiasaan Pengamalan Keagamaan 

 Pembiasaan yang diterapkan di dalam kelas 

meliputi pembiasaan perilaku, pembacaan al-quran, 

berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembacaan al-asma 

al-husna, shalat duha, shalat berjamaah dan shalat Jumat. 

Secara keseluruhan pembiasaan tersebut saling 

menguatkan. Tadarrus al-Quran, pembacaan al-asma al-

husna mendorong siswa untuk memaknai sebagai sumber 

nilai, yang dapat menguatkan kebiasaan perilaku baik 

sehari-hari.  
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 Berbagai bentuk pembiasaan tersebut, pada tahap 

yang paling rendah dimaknai oleh siswa sebagai 

kewajiban sekolah, belum dirasakan sebagai pembiasaan 

dalam penghayatan nilai-nilai keagamaan. Pada tahap 

yang lebih tinggi, beberapa responden menggambarkan 

bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk 

penghayatan terhadan nilai-nilai dan keyakinan 

keagamaan, seperti lebih dekat kepada Allah, senantiasa 

berharap keberhasilan belajar hanya kepada Allah, dan 

pembiasaan belajar Agama. 

 Pembiasaan merupakan bagian penting dari 

proses karakterisasi nilai. Melalui pembiasaan, peserta 

didik dapat memperoleh pengalaman mengorganisasikan 

nilai-nilai pada saat melakukan pembiasaan tersebut 

(Abdul Rohman, 2012: 111-134). Dengan demikian 

pembiasaan di sekolah perlu diikuti dengan kesempatan 

siswa merenungkan, dan mengaitkan pembiasaan 

tersebut dengan nilai-nilai yang dikembangkannya. 

 

5. Pengkondisian Iklim Sekolah 

 Upaya pengendalian perilaku dalam pembelajaran 

PAI juga dilakukan melalui penciptaan suasana sekolah 

yang religius yang sejalan dengan kebijakanan 
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pendidikan berkarakter yang ditetapkan melalui 

kebijakan Bupati. Pengendalian perilaku dengan 

penciptaan suasana sekolah tersebut, tiada lain 

merupakan upaya menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif untuk tumbuhnya perilaku keagamaan sebagai 

bagian penting dari pembelajaran PAI. Beberapa upaya 

yang dilakukan oleh sekolah di antaranya adalah hafalan 

juz „amma, pembinaan siswa yang dilakukan di masjid, 

shalat dluha, shalat jum‟at, shalat dluhur berjamaah, 

program rantang (makan bareng), penerapan aturan, 

penerapan sanksi, dan pemberian penghargaan terhadap 

pelaksanaan tata tertib sekolah. 

 

C. Meningkatkan Konsentrasi Belajar, Kesadaran 

Menaati Aturan, Motivasi Beribadah dan 

Berakhlak, dan Kemampuan Membaca Al-Quran 

sebagai Makna pada Bentuk-bentuk 

Pengendalian Perilaku dalam Pembelajaran PAI 

 

1. Meningkatkan Konsentrasi Belajar 

Bentuk penendalian perilaku melalui pengelolaan 

kelas merupakan bagian terpenting yang ditemukan 

dalam penelitian. Berdasarkan data temuan penellitian, 
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secara keseluruhan upaya pengendalian perilaku siswa 

dalam rangka meningkatkan konsentrasi belajar melalui 

pengelolaan kelas yang dilakukan guru bermakna bagi 

siswa dengan kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,50. 

Berdo‟a sebelum belajar, ternyata merupakan bentuk 

yang paling dianggap bermakna oleh siswa, di 

bandingkan dengan berbagai bentuk pengendalian 

lainnya dalam pengelolaan kelas seperti pembacaan al-

Quran, pembacaan al-asma al-huna, penghargaan dan 

sanksi di kelas, dan penerapan berbagai selogan kata-kata 

positif. 

Berdoa sebelum belajar merupakan upaya 

pengkondisian siswa secara fisik dan psikis untuk belajar 

yang maknanya lebih tinggi daripada penerapan aturan 

berupa sanksi dan penghargaan. Para siswa SMPN di 

Purwakarta pada umumnya sudah menghayati doa 

sebelum belajar dengan makna “konsentrasi dalam 

belajar”. Makna ini merupakan kondisi awal yang 

menentukan keberhasilan pengendalian perilaku siswa 

oleh guru melalui pengelolaan kelas. Dengan berdoa 

siswa lebih mudah menemukan konsentrasi yang 

berdampak terhadap perilaku belajar yang positif.  
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Berdasarkan temuan ini maka langkah mengondisikan 

siswa secara psikis dalam berdoa dapat dilakukan melalui 

penghayatan siswa terhadap makna-makna berdoa 

sebelum belajar. 

 

2. Meningkatkan Kesadaran Menaati Aturan 

Pembiasaan merupakan bentuk pengendalian 

yang juga memiliki makna penting yang mengarahkan 

siswa untuk berperilaku positif dalam belajar, dalam 

rangka mengendalikan perilaku siswa yang menyimpang.  

Secara keseluruhan upaya pengendalian perilaku yang 

dilakukan di sekolah dalam aspek pembiasaan dan 

pembudayaan bermakna bagi siswa dengan kategori 

cukup dengan skor rata-rata 3,30. Penerapan aturan baik 

di kelas maupun di lingkungan sekolah memiliki makna 

terpenting dalam upaya pembiasaan perilaku positif dan 

pembudayaan pengamalan agama, dibandingkan dengan 

pembiasaan shalat dhuha, penerapan sanksi, hafalan zuz 

„amma, shalat dhuhur berjamaah, program rantang, 

pembinaan di mesjid, pemberian penghargaan 

pelaksanaan aturan dan shalat Jum‟at.  
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  Penerapan tata tertib memiliki makna yang 

berpengaruh kuat terhadap peningkatan kesadaraan 

menaati aturan, untuk bisa terlaksananya program 

pembiasaan yang mengarah kepada pengendalian 

perilaku siswa. Dengan ada tata tertib, siswa menemukan 

nilai-nilai seperti pentingnya kedisiplinan, pembentukan 

sikap, dan menjaga ketertiban, yang pada gilirannya akan 

mengarah kepada pengendalian perilaku siswa 

berdasarkan kesadaran diri sendiri yang kemudian 

diperkuat dengan berbagai pembiasaan di sekolah.  

   

3. Meningkatkan Motivasi Beribadah dan 

Berakhlak 

Dalam pengendalian oleh diri sendiri siswa 

dengan mengandalkan kemampuan berpikir reflektif 

siswa dari apa yang dilihat, didengar dan ditaatinya, 

ternyata nasihat guru menempati makna yang paling 

penting bagi siswa untuk dapat mengendalikan perilaku 

mereka dibanding dengan teguran, sosok model di 

masyarakat dan di media serta pemotivasian melalui 

slogan (kata-kata bijak).  
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Makna-makna yang diperoleh siswa dari nasihat 

guru yang paling utama adalah dapat meningkatkan 

motivasi beribadah dan berakhlak, peningkatan motivasi 

beretika dalam pergulan dan menaati tata tertib sekolah, 

serta dapat menjaga kebersihan di sekolah ataupun di 

rumah.  

Beberapa makna nasihat yang berhubugan dengan 

pemotivasian untuk beribadah dan berakhlak 

sebagaimana digambarkan di atas terbukti merupakan 

makna-makna yang memungkinkan bentuk pengendalian 

perilaku dapat efektif. Sebagaimana ditemukan dalam 

penelitian ini, nasihat juga didukung oleh teguran, 

keteladanan, sehingga ketiganya saling berkaitan. 

Dengan demikian pengendalian perilaku melalui nasihat 

dapat digunakan oleh guru dalam rangka memotivasi 

bukan dalam rangka menakut-nakuti siswa, dan diperkuat 

dengan teguran serta teladan guru. Hal ini juga 

menggambarkan sosok guru bagi pengendalian perilaku 

siswa memiliki posisi penting. Sosok model di 

masyarakat dan di media serta pemotivasian melalui 

slogan (kata-kata bijak) tidak lebih tinggi daripada 

keberadaan guru.  
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4. Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Quran 

Bentuk pengendalian perilaku juga diharapkan 

oleh sekolah dengan menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurukuler keagamaan, yang meliputi baca tulsi 

Qur‟an, kerohanian Islam, dan kesenian Islam.  

Keberhasilan pengendalian perilaku tersebut di antaranya 

dapat dilihat dari makna yang diperoleh oleh siswa dari 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Secara keseluruhan 

pengendalian perilaku di sekolah aspek ekstrakurikuler 

menunjukkan kategori cukup dengan skor 3,11, lebih 

rendah dibandingkan dengan pengelolaan kelas, 

pengendalian diri sendiri, dan pembiasaan pengamalan 

agama. 

Makna utama yang diperoleh siswa dari kegiatan 

ekstrakurikuler adalah meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang diperoleh dari kegiatan baca 

tulis al-Qur‟an. Selanjutnya makna-makna tersebut 

diperoleh dari kegiatan kerohanian Islam dan kesenian 

Islam, namun tidak dominan dibandingkan dengan 

makna yang diperoleh dari baca tulis Qur‟an. 
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  Makna meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur‟an yang diperoleh siswa dari kegiatan baca tulis 

Qur‟an diantaranya meliputi meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis dan menghafal al-Qur‟an, 

meningkatkan belajar ilmu agama, dan meningkatkan 

kedekatan diri kepada Allah, di samping hanya sebagai 

bagian dari pemotivasian awal pembelajaran dan bahkan 

ada yang menyebut hanya sebatas melaksanakan program 

sekolah. Pemerolehan makna seperti ini dimungkinkan 

bagi siswa yang kurang memaknai kegiatan pelajaran 

baca tulis Qur‟an secara sungguh-sungguh. 

Temuan perbedaan makna ini mengindikasikan 

pentingnya guru  mengarahkan makna yang melekat pada 

kegiatan baca tulis Qur‟an kepada siswa, sehingga 

kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Qu‟an benar-benar 

efektif untuk mengendalikan perilaku siswa dalam 

pembelajaran PAI. 

 

Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, temuan dan 

pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa upaya pengandalian perilaku menyimpang siswa 
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dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri Purwakarta merupakan upaya pengendalian untuk 

menguatkan pengendalian oleh siswa sendiri, 

pemotivasian, dan penguatan lingkungan yang 

mendukung terhadap pengamalan agama Islam. 

Simpulan tersebut secara terperinci sebagai berikut: 

1.  Tidak terdapat bentuk-bentuk perilaku menyimpang 

siswa dalam pembelajaran PAI di SMPN kabupaten 

Purwakarta sebagai penyimpangan dari perilaku 

yang diharapkan dalam pembelajaran PAI, yang 

meliputi perilaku dalam ibadah dan akhlak sebagai 

bagian dari belajar penghayatan dan pengamalan 

agama Islam utamanya di lingkungan sekolah. 

Temuan penelitian menunjukkan tidak ditemukan 

secara signifikan bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang seperti bolos, tidak berkata baik pada 

guru, membawa HP pada saat belajar, tidak 

mengikuti ujian praktek, taat aturan hanya jika 

dikasih sanksi, pergaulan bebas, tidak shalat jum‟at, 

tidak bisa membaca al-Qur‟an, tidak mengerjakan 

tugas, berpikir pasti naik kelas meskipun prestasi 

rendah, tidak ada minat belajar, tidak ada minat 
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membaca, kabur dari sekolah, mengolok-olok 

nasihat guru, tidak termotivasi untuk belajar, tidak 

senang pada orang yang berprestasi dan tidak 

berusaha berprestasi, mabuk minuman keras, pacaran 

di kelas, menonton video porno, dan merokok. 

2.  Upaya pengendalian perilaku menyimpang dalam 

pembelajaran PAI bagi siswa di  SMPN kabupaten 

Purwakarta dilakukan melalui pengendalian oleh 

siswa sendiri, pengelolaan kelas, program ekstra 

kurikuler, pembiasaan pengamalan agama, dan 

penciptaan iklim sekolah. Pengendalian oleh diri 

sendiri  diwujudkan dalam bentuk upaya siswa untuk 

memaknai dengan berpikir reflektif dari apa yang 

dilihat, didengar, dan diikuti, seperti dari nasihat, 

teguran, bimbingan konseling, keteladanan, dan 

makna-makna yang ada dalam kata-kata bijak, 

nasihat, dan slogan yang ditempel di dinding. 

Pengelolaan kelas ditujukan untuk memperkuat arah 

perilaku belajar siswa dalam kelas yang diwujudkan 

dengan berdoa, pembacaan al-asma al-husna dan 

pembacaan alquran, diikuti pula oleh tata tertib dan 

penerapannya serta konsekwensi terhadap ketaatan 



35 
 

dan pelanggarannya. Pengendalian perilaku siswa 

melalui program ekstra kurikuler, pembiasaan 

pengamalan agama, dan penciptaan iklim sekolah 

ditujukan untuk menguatkan lingkungan belajar 

siswa untuk pengayaan pemahaman dan penghayatan 

agama, serta mewujudkan agama dalam perilaku 

sehari-hari. 

3. Bentuk pengendalian yang dianggap paling 

bermakna oleh siswa di SMPN kabupaten 

Purwakarta yang sejalan dengan pendekatan 

pendidikan Islam adalah bentuk bentuk pengendalian 

perilaku yang didasarkan kepada penguatan nilai-

nilai yang bersumber dari agama. Pengelolaan kelas 

dilakukan melalui penguatan kesadaran siswa dari 

penghayatan makna doa, pembiasaan pembacaan al-

quran, dan al-asma al-husna. Pengendalian oleh diri 

sendiri menjadi bermakna ketika para siswa 

menggunakan berpikir reflektif dalam memaknai 

lingkungan sekitarnya. Kegiatan ekstra kurikuler dan 

pembiasaan pengamalan agama bermakna bagi siswa 

sebagai penguatan motivasi beribadah dan 

berakhlak, penguatan penghayatan agama, dan 
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penguatan lingkungan yang mendukung pengamalan 

agama Islam di lingkungan sekolah. 
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