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Membangun budaya agama itu sangat penting karena akan mempengaruhi 

sikap, sifat dan tindakan siswa secara tidak langsung. Kepala sekolah memiliki peran 

sentral dalam membawa keberhasilan lembaga pendidikan. Terutama dalam  

membangun  kultur sekolah yang kondusif untuk pengembangan budaya agama di 

sekolah.  

 Fokus penelitian ini adalah tentang karakteristik budaya agama,  peran kepala 

sekolah dalam mengembangkan budaya agama dan dukungan warga sekolah dalam 

mengembangkan budaya agama.. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orangtua siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi 

dokumenter. Analisis data dilakukan dengan dua langkah, yaitu saat pengumpulan 

data dan setelah pengumpulan data di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakteristik budaya agama di SMA 

Negeri 7 Banjarmasin meliputi : (a) Kerohanian Islam, (b) Jum’at Taqwa, (c) Baca 

Tulis al-Qur’an(BTA), (d) Sholat Dhuha dan Dhuhur berjama’ah, (e) Kegiatan 

ekstrakurikuler pembinaan bakat dan minat seni Islami(kaligrafi, seni baca al-Qur’an, 

marawis, nasyid), (f) Peningkatan prestasi dan perilaku yang positif, (g) Peringatan 

Hari Besar Keagamaan (PHBK), (h) Lokasi ramah lingkungan dan religi, (i) Do’a 

bersama, (j) Suasana berbusana Islami, (k) Pengajian yang marak dan bervariasi, (l) 

Bahasa Arab, (m) Malam Bina Iman dan Taqwa(MABIT), (n) Budaya berdakwah, 

(o) Budaya empati dan solidaritas, (p) Mengurangi budaya yang tidak sesuai dengan 

Islam, (q) Pembuatan bulletin keagamaan dan Mading, (r) Kebersihan dan keindahan 

lingkungan. (2) Peran kepala sekolah mengembangkan budaya agama yang di SMA 

Negeri 7 Banjarmasin dilakukan melalui: perencanaan (niat), keteladanan, kemitraan 

dan andil dalam dalam kegiatan serta evaluasi kegiatan terhadap kegiatan yang 

dijalankan. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan sikap keberagamaan siswa 

yaitu dengan  melalui  pendekatan  secara  individual,  pelatihan, pembiasaan, dan 

contoh (keteladanan).  (3) Dukungan warga sekolah dalam mengembangkan budaya 

agama dari dukungan: kepala sekolah,  guru/karyawan, siswa dan orangtua siswa.  
 


