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MOTTO 

َكِرۗ   ََلجَ تَىَْهٰى عَِه الْفَْحشَاِء َواْلُمىْ ََلجَ ۖ إِنَّ الصَّ اتُْل َما أُوِحَي إِلَيَْك ِمَه الِْكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ يَعْلَمُ َما تَْصىَعُى ِ أَْكثَُر ۗ َوَّللاَّ نَ َولَِرْكُر َّللاَّ  

Artinya : Bacalah kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu       

(Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 

mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (Sholat) lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang 

lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-

Ankabut Ayat 45).1 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al Mahira, 2015), 401. 



 

 

v 
 

PERSEMBAHAN 

Karya ini merupakan sebagian dari anugerah yang telah Allah SWT 

kepada saya, dengan rasa bersyukur dan ikhlas dalam hati, saya persembahkan 

anugerah ini kepada : 

1. Kedua orang tua kandung saya (Almh. Ibu Sulis dan Bapak Samuji) dan ibu 

sambung saya (Ibu Hanifa) yang telah memberi kasih sayang, dukungan 

terbaik dan yang pasti karena doa serta ridho dari beliau-beliau semua 

sehingga saya dapat mewujudkan mimpi saya sebagai awal untuk menggapai 

cita-cita.  

2. Adik saya (Bima Wahyu Nadhardi) yang selalu menjadi motivasi bagi saya 

agar bisa menjadi pribadi yang baik dan selalu semangat dalam menjalani 

apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

  
 

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang 

berjudul “Rekonstruksi Budaya Religius dalam Membentuk Karakter siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumjang” 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan 

dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman pembodohan 

menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini. 

 Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh 

karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan 

pelayanan yang membantu kelancaran penulis atas terselesaikannya skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang 

telah memberikan persetujuan pada skripsi ini. 

3. Dr. Rif’an Humaidi, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan 

Bahasa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang 

telah memberikan pelayanan dalam membantu kelancaran penulis. 



 

 

vii 
 

4. Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag selaku Koordinator Program Studi 

Pendidikan Islam dan Bahasa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Shiddiq Jember yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu 

kelancaran penulis. 

5. Dr. H. Ubaidillah Nafi’, M.Ag,  selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan semangat dan sabar dalam membimbing penulis hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Dr. Ludi Rahariadi selaku kepala sekolah dan Ibu Luluk Mukaromah, S.Pd 

selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang yang telah 

memberikan bantuan informasi selama penelitian berlangsung sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan banyak 

ilmu selama penulis melakukan study. 

8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai 

amal baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti memiliki kekurangan, baik 



 

 

viii 
 

dari segi pembahasan dan penulisan. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan 

saran yang bersifat membangun guna sebagai bahan evaluasi penulis untuk bisa 

menjadi lebih baik.  

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan 

bagi para pembaca pada umunya.  

 

Jember, 30 Juni 2022 

 

Muchlis Zulfindardi 

NIM. T20171107 
 

 

  



 

 

ix 
 

ABSTRAK 

Muchlis Zulfindardi, 2022: Rekonstruksi Budaya Religius dalam Membentuk 
Karakter siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan 

Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 
Kata Kunci: Rekonstruksi, Budaya Religius, Karakter Siswa. 

 
 Lembaga pendidikan formal menjadi satuan jenjang pendidikan yang 
didalamnya memiliki fokus dalam pembentukan karakter siswanya. Pembentukan 

karakter pada satuan pendidikan dapat melalui pendekatan berbasis budaya 
religius di sekolah yang dilaksanakan dengan menjadikan nilai-nilai tertentu 

sebagai penekanan karakter yang akan dibentuk pada siswanya. Pemilihan nilai-
nilai yang akan menjadi prioritas disesuaikan dengan nilai karakter yang dianggap 
kurang maksimal dalam penerapan budaya religius di sekolah. Rekonstruksi 

budaya religius perlu dilakukan sebagai cara untuk membenahi atau memperbaiki 
kekurangan yang ada dalam lembaga pendidikan, agar nilai-nilai karakter yang 

menjadi prioritas tersebut bisa dibentuk secara utuh dalam diri siswa melalui 
budaya religius.        
 Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana rekonstruksi budaya 

religius dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang? 2) Bagaimana rekonstruksi 

budaya religius dalam membentuk karakter disiplin siswa di Skolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 
  Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan rekonstruksi 

budaya religius dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 2) untuk 

mendeskripsikan rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter disiplin 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 
Lumajang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. 
Adapun penentuan subjek penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif secara pasif, 
wawancara dengan sistem semi- terstruktur, dan dokumentasi. Kemudian teknik 
analisis datanya menggunakan analisis data miles, huberman dan saldana yaitu 

kondensasi data, penyajian data (menyeleksi, memfokuskan, mengabtraksi, 
menyederhanakan dan mentransformasi), dan membuat kesimpulan atau verifikasi 

data. Pengujian keabsahan data menggunakan melalui triangulasi sumber dan 
teknik. 
 Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) rekonstruksi budaya religius 

dalam membentuk karakter religius siswa dilakukan dengan merevisi visi dan misi 
sekolah dan mengadakan sarana yang kurang sebagai pendukung pelaksanaan 

budaya religius agar bisa maksimal. 2) rekonstruksi budaya religius dalam 
membentuk karakter disiplin siswa dilakukan oleh kepala sekolah dan guru 
melalui people power atau kekuasaan dengan mencetuskan aturan punishment 

pada siswa yang telat berjamaah sholat dhuhur dan juga aturan toilet selalu 
terkunci. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang adalah salah satu sekolah swasta tertua di kabupaten Lumajang 

yang peserta didiknya hampir sepenuhnya adalah laki- laki. Sekolah ini sering 

dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah Sekolah Teknik Mesin (STM).  

Dalam lingkungan sekolah menunjukkan bahwa siswa di sekolah ini memiliki 

kesulitan dalam mentaati tata tertib sekolah. Hal ini tampak dari banyaknya 

siswa yang mengalami keterlambat datang ke sekolah, ada beberapa siswa 

yang berkeliaran ataupun sekedar nongkrong diluar kelas saat jam 

pembelajaran berlangsung. Selain itu terdapat juga beberapa siswa yang acuh 

tak acuh dan tetap tidak mengikuti pembelajaran, meskipun bapak/ibu guru 

sudah menyuruh untuk masuk kedalam kelas supaya mengikuti 

pembelajaran.2 

Salah satu guru pendidikan agama islam dan juga menangani bagian tata 

tertib di sekolah menjelaskan bahwa siswa di sekolah ini memiliki budaya-

budaya tidak disiplin yang mengakar. Hal ini dipengaruhi oleh objek 

siswanya yang mayoritas laki- laki dan mindsite siswa masuk sekolah swasta 

supaya santai karena anggapan mereka tata tertibnya tidak begitu ketat. Selain 

itu, bahwa di sekolah ini pernah terdapat seorang guru laki- laki yang 

                                                                 
2
 Observasi di SMK YP17-01 Lumajang, 18 Nopember 2021. 
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dihadang oleh siswa ketika pulang sekolah dikarenakan berkonflik dengan 

siswa.3 Hal seperti ini menunjukkan karakter yang kurang baik dari seorang 

siswa kepada gurunya. Karakter siswa yang kurang baik ini jika tidak segera 

tangani, bisa jadi akan mempengaruhi sikap siswa, bahkan ketika setelah 

lulus dari sekolah akan dipandang negatif oleh masyarakat.   

Pihak sekolah harus memiliki upaya perbaikan dalam membentuk 

karakter siswa agar bisa menyesuaikan terhadap nilai-nilai yang diterapkan 

dalam lingkungan sekolah. Upaya ini bisa dilakukan melalui pola pembiasaan 

siswa di sekolah yang berguna untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. 

Kepala sekolah SMK YP 17-01 Lumajang menjelaskan bahwa fungsi utama 

sekolah sebagai tempat membina dan membimbing akhlak siswa. Sehingga 

perlu adanya peningkatan sebagai upaya agar siswa yang awalnya kurang 

baik menjadi baik dan peningkatan ini bisa dilakukan melalui adanya 

rekonstruksi khususnya budaya religius di sekolah. 4 Guru pendidikan agama 

islam di SMK YP17-01 Lumajang juga menjelaskan bahwa adanya 

rekonstruksi budaya religius di sekolah ini juga bertujuan untuk 

memaksimalkan kegiatan ubudiyah siswa. Karena siswa di sekolah ini 

notabenya yang dianggap kurang baik, sehingga butuh penekanan dalam 

pembentukan karakter siswa dan melalui budaya religius diharapkan siswa 

bisa mudah menerima nasihat dan mudah diarahkan untuk bisa lebih baik 

serta bisa sopan terhadap guru.5 

                                                                 
3
 Lukuk Mukaromah, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 22 Nopember 2021. 

4
 Ludi Rahariadi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 22 Nopember 2021. 

5
 Luluk Mukaromah, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 22 Nopember 2021. 
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Budaya yang diterapkan di sekolah merupakan pola nilai-nilai yang di 

dalamnya terdapat prinsip serta kebiasaan yang terbentuk dan berkembang 

dalam jangka waktu lama pada lingkungan sekolah, kemudian diyakini untuk 

dijadikan pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam bersikap dan 

berperilaku. 6  Budaya yang diterapkan disekolah juga dijadikan sebagai 

sebuah keyakinan dan sebuah sebuah norma dalam lingkungan sekolah yang 

dibentuk, diperkuat dan dipelihara melalui pimpinan dan para guru di 

sekolah. 7 

Perlu adanya perencanaan sebagai upaya yang dilakukan secara terus 

menerus dalam mewujudkan internalisasi nilai-nilai religius pada diri peserta 

didik. Upaya ini jika dilihat pada suatu lembaga pendidikan sekolah 

sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari guru pendidikan agama 

islam saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh unsur 

yang ada dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Upaya alternatif yang 

dapat mendukung internalisasi nilai-nilai religius pada diri peserta didik di 

sekolah bisa diterapkan melalui perwujudan budaya religius di sekolah agar 

dapat terbangun kondisi lingkungan sekolah yang kondusif sesuai dengan 

prioritas nilai yang ingin diterapkan pada suatu lembaga pendidikan. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Shaff ayat 4 yang 

berbunyi:  

ٌه مَّْرُصىصٌ  َٰ َُّهم تُىْي تِلُىَن فِى سَثِيِلهِۦ َصفًّا كَأَو َٰ َِّريَه يُق َ يُِحةُّ ٱل  إِنَّ ٱَّللَّ

                                                                 
6
 Akhmad Riadi, “Membangun Karakter Siswa Melalu i budaya Sekolah,” Al Falah XVIII, no.2 

(2018): 235. 
7
 Ajat Sudrajat, Budaya Sekolah dan Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Intan Media, 2014), 9. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh” (Q.S. Ash-Shaff: 4).8 

Berdasarkan ayat di atas jika diselaraskan dengan upaya mewujudkan 

budaya religius di sekolah, akan kuat dan terealisasi dengan mudah jika 

terdapat kerja sama serta koordinasi yang terjalin dengan baik antar warga 

sekolah. Apalagi tujuan budaya religius ini sebagai bentuk upaya dalam 

membangun pola kebiasaan baru atau memperbaiki pola kebiasaan yang 

sudah ada pada lingkungan sekolah. Hal ini juga tidak akan berhasil tanpa 

adanya perencanaan yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaannya.  

Dalam sebuah hadits diterangkan : 

 ُ   إِنَّ هللاَ يُِحةُّ إِذَا عَِمَل أََحدُكُمُ العََمَل أَْن يُتِْقىَه

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan 

suatu pekerjaan dilakukan secara tepat, terarah dan tuntas. (HR. Tabrani).9 

Pelaksanaan budaya religius di sekolah dalam membentuk karakter 

peserta didik di sekolah perlu adanya suatu rencana yang terarah, sehingga 

bisa direalisasikan dengan tepat. Karena pada dasarnya budaya religius akan 

dapat dikatakan berhasil jika budaya tersebut bisa dilakukan secara konsisten 

dan berkelanjutan dalam lingkungan sekolah. Sehingga dari hal yang 

dilakukan secara konsisten akan membentuk sebuah karakter yang utuh dalam 

diri warga sekolah khususnya para peserta didiknya.   

                                                                 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al Mahira, 2015), 551.  

9
 Rahmat  Hidayat dan H. Candra W ijaya, Ayat-ayat Al-qur’an tentang Manajemen Pendidikan 

Islam (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), 191. 
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Pentingnya menanamkan nilai-nilai khususnya nilai-nilai yang 

berhubungan dengan agama dalam konsep pendidikan nasional berguna 

sebagai standar kompetensi kelulusan pada satuan jenjang pendidikan yang 

didalam nya berfokus pada pembentukan karakter. Jika dilihat dari tridomain 

pendidikan yakni kognitif, afektif, dan psikomorik, nilai-nilai yang tertera 

pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 khususnya yang terdapat dalam 

UU No.20 Tahun 2003 lebih mengarah pada domain afektif yang cenderung 

kepada pembentukan sikap.10   

Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan 

pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, dijelaskan pada pasal 6 

bahwa dalam penguatan karakter pada satuan pendidikan yang melalui 

pendekatan berbasis budaya sekolah dapat dilaksanakan dengan menjadikan 

nilai-nilai sebagai prioritas utama sebagai bentuk penekanan melalui 

pembiasaan sehari-hari disekolah. Pada prateknya melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun dan mematuhi norma 

dan tradisi yang telah disepakati bersama di lingkungan sekolah.11 

Adanya budaya sekolah ini terbentuk dari prioritas nilai-nilai yang akan 

diterapkan dalam sekolah. Yang mana budaya sekolah ini dijadikan sebagai 

suatu asumsi dalam berprilaku setiap warga sekolah khususnya para peserta 

didiknya. Budaya sekolah juga sebagai pendukung dalam menjadikan sekolah 

memiliki identitas yang khas. Sehingga dengan melalui budaya sekolah dapat 

                                                                 
10

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah  (Malang: UIN-Maliki Pers, 2010), 3. 
11

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan formal, pasal 6. 



6 

 

 
 

memudahkan guru dalam berkontribusi untuk menanamkan nilai-nilai religius 

terhadap peserta didiknya. 

Pentingnya budaya religius sebagai bentuk pola pikir serta berprilaku 

warga sekolah khususnya peserta didik yang berdasarkan nilai-nilai yang 

dijadikan prioritas disekolah. Yang mana nilai-nilai ini bisa menjadi karakter 

dalam pribadi peserta didik. Keberhasilan penanaman nilai-nilai melalui 

budaya religius disekolah akan ditentukan oleh semua warga sekolah. Adanya 

rasa saling percaya antar warga sekolah untuk bekerja sama akan mendorong 

munculnya gagasan baru yang dapat memberikan ruang agar dapat 

mewujudkan pembaharuan di sekolah.  

Melalui adanya budaya religius di sekolah diharapkan dapat mengurangi 

permasalahan mengenai terkikisnya karakter dikalangan pelajar yang sering 

ditemui dalam dunia pendidikan. Padahal karakter menjadi salah satu hal 

yang dibentuk melalui pendidikan. Karena karakter sebagai suatu aspek nilai 

yang dapat memunculkan suatu sikap dari dalam diri untuk merespon 

keadaan secara moral baik.12 Namun, rapuhnya karakter dapat mengarahkan 

para pelajar terjerumus kedalam prilaku negative. Indikator yang tampak 

nyata dari terkikisnya karakter dalam lembaga pendidikan adalah tidak 

mematuhi tata tertib sekolah, bahkan hal tersebut bisa menjurus pada tindak 

kekerasan ataupun tindakan kriminal. Tindakan yang dipelopori oleh pelajar 

sekolah seperti ini bisa mencoreng citra pelajar dan lembaga pendidikan  

dimata masyarakat. Bahkan dibenak masyarakat dapat tertanam persepsi 

                                                                 
12

 Ajat Sudrajat, Budaya Sekolah dan Pendidikan Karakter, 171. 
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negatif terhadap lembaga pendidikan yang para pelajarnya sering terlibat 

dalam sebuah tindakan kenakalan remaja. Masyarakat akan beranggapan 

bahwa lembaga pendidikan tersebut masih kurang maksimal dalam mendidik 

karakter peserta didiknya. 

Mengenai krisisnya karakter yang sering terjadi pada peserta didik dalam 

dunia pendidikan. Terdapat anggapan bahwa salah satu penyebab kemrosotan 

karakter peserta didik adalah gagalnya pendidikan agama di sekolah. Praktek 

pendidikan agama di sekolah lebih berpijak terhadap aspek kognitif saja 

daripada aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini menjadikan pendidikan 

agama kurang fungsional dalam membentuk kepribadian siswa. 13  Padahal 

pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah 

satu konsep strategis dalam mewujudkan budaya religius disekolah sebagai 

upaya menciptakan peserta didik yang bernilai karakter. 14  Dalam tinjauan 

secara luas, peran pendidikan agama islam sebagai proses untuk 

meningkatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi diri 

yang bisa dikembangkan secara utuh. Dalam pelaksanaanya meliputi tiga 

tahapan yaitu alih pengetahuan (transfer of knowledge), alih metode (transfer 

of methodology), dan alih nilai (transfer of value). 15  Sehingga dalam 

prateknya pendidikan agama islam tidak hanya berperan dalam proses 

transformasi pengetahuan saja, namun juga berperan dalam proses 

                                                                 
13

 Muthoifin, “Pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi kritis pemikiran karakter dan budi 

pekerti dalam tinjauan islam,”Jurnal Studi Islam 16, no. 2 (Desember 2015): 168. 
14

 Iswati, “Transformasi Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Nilai Karakter Peserta didik 

yang Humanis dan Religius,” Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar 3, no.1 (2017): 43.  
15

 Syaifu l Anwar, Desain Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta: 2014), 

28. 
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memperkuat nilai-nilai dalam membentuk karakter peserta didik dan juga 

dapat diterapkan melalui budaya religius. 

Upaya peningkatan mutu sekolah melalui budaya religius dalam 

mebentuk karakter siswa menarik untuk dikaji lebih mendalam. Perwujudan 

budaya religius ini akan menghasilkan strategi dalam membentuk karakter 

siswa, baik dengan memunculkan kebiasaan baru ataupun memperbaiki 

kebiasaan yang ada pada lingkungan sekolah. Berdasarkan berbagai uraian 

yang ada, peneliti berminat untuk mengkaji penelitian dengan judul 

“Rekonstruksi Budaya Religius dalam Membentuk Karakter Siswa d i Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter 

religius siswa di Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) Yayasan 

Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang? 

2. Bagaimana rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter 

disiplin siswa di Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) Yayasan 

Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ialah gambaran mengenai arah yang diinginkan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus memiliki keterkaitan 

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan.16 

1. Untuk mendeskripsikan rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 

2. Untuk mendeskripsikan rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter disiplin siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang menggunakannya, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam 

menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan pada dunia 

pendidikan, khusunya yang berhubungan dengan budaya religius di 

sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

                                                                 
16

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2021),92. 
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Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai ilmu 

pengetahuan tentang rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter siswa di SMK YP17-01 Lumajang. 

2) Bagi Lembaga yang diteliti 

1) Penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai proses perbaikan 

dalam penerapan budaya religius di sekolah.  

2) Dapat menjadi masukkan bagi guru dalam menanamkan nilai-

nilai keagamaan dalam membentuk karakter siswa melalui 

budaya sekolah. 

3) Bagi UIN KHAS Jember 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literature atau refrensi 

dilingkup lembaga UIN KHAS Jember dan mahasiswa yang ingin 

mengembangkan kajian tentang rekonstruksi budaya religius di 

sekolah. 

 

E. DEFINISI ISTILAH 

Definisi istilah berisi penjabaran dari istilah- istilah penting dalam judul 

penelitian yang menjadi titik perhatian peneliti. Hal ini berguna agar makna 

dalam judul penelitian terhindar dari kesalah pahaman. Adapun beberapa 

definisi istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut : 

1) Rekonstruksi 

Rekonstruksi secara maknanya memiliki arti menyusun atau 

membangun kembali sesuatu. Secara penjabarannya, rekonstruksi dapat 

diartikan upaya yang dilakukan untuk memunculkan, menyusun kembali 
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atau membenahi sesuatu sehingga bisa dijadikan tolak ukur demi 

mewujudkan perubahan yang lebih baik. Rekonstruksi bisa dilakukan 

melalui penentuan prioritas sesuatu yang akan di renkonstruksi, kemudian 

penyusunan rencana dalam melakukan rekonstruksi, menentukan strategi 

yang akan digunakan sebagai kerangka dalam mendukung keberhasilan 

sebuah rekonstruksi, adanya pembenahan atau evaluasi pada saat 

dilakukannya rekonstruksi hingga sampai rekonstruksi bisa berhasil. 

2) Budaya Religius 

Budaya merupakan asumsi dasar dalam berpikir yang berkembang 

dalam suatu kelompok atau organisasi. Pemikiran ini menghasilkan suatu 

gagasan atau ide yang dapat menjadi sebuah kebiasaan dalam melakukan 

sesuatu dan didalamnya terikat akan sebuah nilai, norma atau keyakinan 

dari para anggota kelompok atau organisasi tersebut. Sedangkan religius 

dapat diartikan sebagai sikap menjalankan sesuatu secara menyeluruh 

berdasarkan dengan nilai-nilai ajaran agama. 

Budaya religius di sekolah merupakan pola dasar untuk berpikir yang 

didasarkan pada ajaran keagamaan sebagai landasan dalam berperilaku 

dan menjadi kebiasaan sehari-hari seluruh warga sekolah. Sehingga 

menjadikan budaya sekolah dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan 

nilai-nilai ajaran agama islam yang dianut sekolah. Hal ini diyakini 

sebagai cara untuk menghadapi berbagai permasalahan yang tumbuh 

ketikan beradaptasi dengan lingkungan. Budaya religius di sekolah 

kaitannya dengan Hablum Minallah (Hubungan dengan Allah) dan 
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Hablum Minannas (Hubungan dengan manusia). Budaya religius yang 

berkaitan dengan hubungan dengan allah bisa diterapkan melalui kegiatan  

sholat berjamaah dan istighosah. Sedangkan budaya religius yang 

berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia bisa diterapkan 

melalui rasa sopan kepada orang lain, menjaga dengan baik perkataan dan 

perbuatan kepada orang lain, dan menjaga kebersihan diri. 

3) Karakter Religius dan Disiplin 

Karakter merupakan sifat kejiwaan manusia yang memiliki hubungan 

dengan Tuhan, dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan dimana manusia 

itu berada. Kemudian diwujudkan kedalam suatu pikiran, perasaan, 

perkataan, sikap dan prilaku berdasarkan pada agama, norma, budaya dan 

adat istiadat yang berlaku. Karakter ini bisa bibentuk melalui pembiasaan 

yang dilakukan secara konsisten. Sehingga karakter manusia dapat 

dipengaruhi sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu 

sendiri secara terus menerus.  

Karakter religius dan karakter displin menjadi karakter yang paling 

ditanamkan dalam diri setiap individu. Karakter religius meliputi tentang 

menjalankan perintah agama serta menjahui larangan agama yang dianut 

dan karakter displin meliputi tentang menjalankan segala sesuatu sesuai 

dengan aturan atau kesepakatan yang ada, sehingga menjadikan individu 

patuh dan taat pada agama ataupun aturan yang ada.  

Berdasarkan definisi istilah yang telah dijabarkan, maksud dari  adanya 

judul penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga Sekolah 
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Menengah Kejuruhan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang 

melalui rekonstruksi budaya religius dengan memunculkan atau membenahi 

kebiasaan yang ada dalam lingkungan sekolah, guna untuk membentuk 

karakter siswa. Karakter yang dibentuk melalui budaya religius ini 

merupakan karakter religius yang didalamnya memiliki nilai-nilai ajaran 

agama islam seperti ketaatan dalam ibadah, sopan santun terhadap sesama 

manusia, dan prilaku baik dimanapun berada. Dan juga dibentuknya karakter 

disiplin, yang mana displin ini berhubungan dengan aturan yang ada 

khusunya di lingkungan sekolah.  

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. 17  Penelitian ini 

memiliki sistematika pembahasan yaitu:  

Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab satu ini menjelaskan 

mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan berlangsung dan 

juga terdapat kajian teori yang menjadi pedoman pada pelaksanaan penelitian. 

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang di dalamnya dijabarkan tentang pendekatan dan jenis 

                                                                 
17

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2021),93. 
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penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat merupakan bab yang berisi penyajian data dan analisis. 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penjabaran tentang 

penyajian data dan analisis, kemudian pembahasan temuan. 

Bab kelima, berisi penutup yang didalamnya terdapat penjabaran 

kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian 

dan terdapat saran yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dari 

objek penelitian. 

Bagian akhir merupakan bagian tambahan yang berisi daftar pustaka, 

penyajian keaslian tulisan dan lampiran- lampiran yang berisi matrik 

penelitian, pedoman penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian, dan 

biodata peneliti. 



 

 

15 
 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagi hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Setelah itu peneliti 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang 

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal 

ilmiah dan sebagainya). 18  Adapun penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:  

a. Skripsi karya Niswah Qonitah, mahasiswi program studi Pendidikan 

agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri 

pada tahun 2019 yang berjudul Budaya religius sekolah sebagai 

upaya membentuk kecerdasan emosional siswa di MAN 4 Jombang.  

Hasil penelitian ini adalah wujud budaya religius di MAN 4 

Jombang dalam membentuk kecerdasan emosional melalui 3 

pelaksanaan, yakni a) melakukan perencanaan program budaya 

religius sekolah dalam membentuk kecerdasan emosional dengan 

memperhatikan aspek sumber daya manusia dan tujuan dicapai. b) 

penerapan budaya religius untuk membentuk kecerdasan emosional 

dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan religius dapat 

memunculkan kesadaran dari peserta didik, emosional dapat dibentuk 

                                                                 
18

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2021), 91 
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melalui istighosah, motivasi diri dapat dibentuk melalui khitobah, dan 

rasa empati dapat dibentuk melalui penggalangan dana. c) dalam 

evaluasinya menggunakan dua metode yaitu evaluasi pada saat 

program berjalan dan evaluasi berdasarkan jangka waktu 2 minggu 

setelah melihat hasil akhir.19 

b. Skripsi karya Ratine Chantria Pitriani, mahasiswi program study 

pendidikan agama islam fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020 

dengan judul Pelaksanaan Budaya Religius dalam Membina Akidah 

siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru.  

Hasil Penelitian membuktikan bahwa penerapan budaya religius 

untuk membina akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Pekanbaru dikategorikan efektif. Adapun factor yang mempengaruhi 

pelaksanaan budaya religius adalah bimbingan guru dan aktivitas 

siswa yang ditandai dengan adanya penerapan budaya dalam 

kehidupan sehari-hari.20 

c. Skripsi karya Fathul Khoyrin, Mahasiswi program studi pendidikan 

agama islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 

Tahun 2019 dengan judul Implementasi budaya sekolah islami (BUSI) 

di SMP Islam Sultan agung 01 Semarang.  

                                                                 
19

 Niswah Qonita, “Budaya Relig ius Sekolah sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Emosional 

Siswa di MAN 4 Jombang” (Skripsi, IAIN Kediri, 2019), 76. 
20

 Rat ine Chantria Pitria, “Pelaksanaan Budaya Religius dalam Membina Akidah Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 

2020), 5. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa budaya sekolah Islami 

(BUSI) di SMP Islam Sultan Agung Semarang telah sesuai dengan  

buku pedoman pelaksanaan Budaya Akademik Islami. Kemudian 

penerapan budaya sekolah Islami (BUSI) di SMP Islam Sultan Agung 

1 Semarang dapat dikategorikan efektif. Hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh dalam meningkatkan ibadah disekolah tersebut. Pada 

evaluasi masih terdapat kendala pada pelaksanaannya, meskipun bisa 

terselesaikan dengan mudah.21 

d. Jurnal Tunas Pendidikan Vol.2 No.2, karya Said akhmad maulana dkk 

tahun 2020 dengan judul Pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakulikuler ROHIS di SMA Negeri 1 Mendo Barat.  

Hasil Penelitian menunjukkan strategi yang digunakan dalam 

pelaksanaan program ekstrakulikuler yakni dengan memberikan 

siraman rohani, pembiasaan diri dan keteladanan. Kemudian pendidik 

sekaligus pembina ekstrakulikuler menggunakan media pembelajaran 

dalam memotivasi dan meningkatkan karakter religius siswa.22 

e. Jurnal Media Manajemen Pendidikan Vol.1 No.1,  karya Basuki tahun 

2018 dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Karakter berbasis 

Budaya Sekolah di SMA Negeri 9 Yogyakarta.  

Dengan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis statistik bahwa 

tingkat ketercapaian nilai karakter disiplin, jujur dan kerja keras 

                                                                 
21

 Fathul Khoyrin, “Implementasi Budaya Sekolah Islami (BUSI) di SMP Islam Sultan agung 01 

Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019), 88. 
22

 Said  Akhmad Maulana, “Pembentukan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Rohis di 

SMA Negeri 1 Mendo Barat,” Tunas Pendidikan 2, no 2 (Februari 2020):19. 
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peserta didik di SMA Negeri 9 Yogyakarta secara keseluruhan 

memiliki kategori “baik”. Adanya komitmen, rasa kepedulian dan 

perhatian menjadi hambatan karena dianggap masih lemah. Solusinya 

adalah dalam implementasi nilai-nilai karakter peserta didik harus 

terdapat peningkatan rasa peduli, komitmen dan perhatian dari seluruh 

warga sekolah.23 

Secara rinci agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti, dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Pemetaan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama, Judul, 

dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 2 3 4 5 

1.  Niswah 

Qonitah, judul 

skripsi Budaya 

religius sekolah 

sebagai upaya 

membentuk 

kecerdasan 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

budaya 

religius 

yang ada di 

sekolah dan 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

MAN 4 

Jombang, 

sedangkan 

penelitian 

Penelitian terdahulu 

pembahasannya 

berfokus pada 

pembentukan 

kecerdasan 

emosional siswa, 

sedangkan 

                                                                 
23

 Basuki, “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah d i SMA 

Negeri 9 Yogyakarta,” Media Managemen Pendidikan 1, no.1 (Juni 2018):75. 
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No Nama, Judul, 

dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 2 3 4 5 

emosional 

siswa di MAN 4 

Jombang,  

Tahun 2020. 

menggunak

an metode 

penelitian 

kualitatif. 

yang akan 

dilakukan 

peneliti 

bertempat di 

SMK YP 17-

01 Lumajang 

 

penelitian yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti fokus 

pembahasannya 

tentang rekonstruksi 

budaya religius yang 

ada di sekolah untuk 

membentuk karakter 

siswa.  

2. Ratine Chantria 

Pitriani, judul 

skripsi  

Pelaksanaan 

Budaya 

Religius dalam 

Membina 

Akidah siswa di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 1 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

budaya 

religius 

yang ada di 

sekolah. 

Penelitian  

terdahulu 

dilakukan di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 1 

Pekanbaru 

dan 

penelitian ini 

menggunaka

n jenis 

Penelitian terdahulu 

fokus penelitiannya 

pelaksanaan budaya 

religius dalam 

membina akidah 

siswa, sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti berfokus 

pada pembentukkan 

karakter siswa 

melalui rekonstruksi 
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No Nama, Judul, 

dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 2 3 4 5 

Pekanbaru, 

Tahun 2020. 

penelitian 

kuantitatif, 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

dilakukan di 

SMK YP 17-

01 Lumajang 

dan 

penelitian ini 

menggunaka

n jenis 

penelitian 

kualitatif. 

 

budaya sekolah. 

3. Fathul 

Khoyrin, judul 

skripsi 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

Penelitian  

terdahulu 

dilakukan di 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada upaya 

peningkatan ibadah 
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No Nama, Judul, 

dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 2 3 4 5 

Implementasi 

budaya sekolah 

islami (BUSI) 

di SMP Islam 

Sultan agung 

01 Semarang, 

Tahun 2019 

budaya di 

sekolah. 

SMP Islam 

Sultan Agung 

01 Semarang, 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

dilakukan di 

SMK YP 17-

01 Lumajang. 

 

siswa melalui 

budaya sekolah 

Islami, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan berfokus 

pada upaya dalam 

membentuk karakter 

siswa melalui 

budaya religius 

disekolah. 

4. Said akhmad 

Maulana, judul 

jurnal 
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karakter 

melalui 
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Penelitian terdahulu 

memiliki fokus 

penelitian pada 

penerapan 

pembentukan 

karakter melalui 

ekstrakulikuler yang 

didalamnya terdapat 
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dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 
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Mendo Barat. 
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oleh peneliti 

dilakukan di 

SMK YP 17-

01 Lumajang. 

 

organisasi rohani 

islam (Rohis), 

sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti berfokus 

kepada 

pembentukan 

karakter siswa 

melalui budaya 

religius disekolah. 

5. Basuki 

Nugraha, judul 

jurnal 

Implementasi 

Nilai-nilai 
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Budaya 

Sekolah di SMA 

Sama-
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tentang 
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Penelitian  

terdahulu 

dilakukan di 

SMA Negeri 
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dan pada 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

Penelitian terdahulu 

memiliki fokus 

penelitian untuk 

mengetahui tingkat 

ketercapaian nilai 

karakter pada 

peserta didik dan 

lebih menjabarkan 

tentang hambatan 

dan solusi dari 
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No Nama, Judul, 

dan Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 2 3 4 5 

Negeri 9 

Yogyakarta. 

Tahun 2018 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

dilakukan di 

SMK YP 17-

01 Lumajang 

dan 

merupakan 

penelitian 

kualitatif. 

 

implementasi nilai 

karakter melalui 

budaya sekolah. 

Sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan memiliki 

fokus pada 

penjabaran tentang 

upaya dalam 

membentuk karakter 

siswa melalui 

budaya religius di 

sekolah. 

 
Beberapa penelitian yang sudah dicantumkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti saat ini memiliki persamaan. Persamaan dapat dilihat 

dari pembahasan dalam penelitian yang mengenai tentang budaya sekolah. 

Selain itu juga terdapat persamaan dalam pembentukan karakter siswa 

dengan adanya internalisasi nilai. Sedangkan perbedaan yang ada, berupa 
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fokus dari tujuan diterapkannya budaya religius di sekolah dan juga upaya 

yang dilakukan dalam penerapan budaya religius di sekolah. 

 
B. Kajian Teori 

1. Budaya Religius 

a. Pengertian Budaya Religius 

Secara etimologis, budaya memiliki asal kata dari bahasa 

Sansekerta yaitu buddhayah dan bentuk jamaknya berasal dari kata 

buddhi (budi atau akal). Kata tersebut dapat dijabarkan secara umum 

sebagai sesuatu yang dapat dikaitkan dengan budi dan akal manusia.24 

Budaya dalam bahasa inggris disebut sebagai culture, dalam bahasa 

latin yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan.25 

Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Mumtazinur, 

kebudayaan adalah gagasan dan karya yang bersifat komplek dan 

sebagai suatu kebiasaan yang dilaksanakan melalui belajar dengan 

hasil budi pekertinya.26 

 Ilmu antropologi mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia pada tatanan kehidupan 

bermasyarakat yang menjadi milik manusia itu sendiri melalui 

belajar.27 

                                                                 
24

 Indra Tjahyadi, Kajian Budaya Lokal (Lamongan: Pagan Press, 2019), 3. 
25

 Mumtazinur, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 

2019), 20. 
26

 Mumtazinur, 21. 
27

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 144 
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Menurut Rahmaniah, budaya (culture) dapat ialah seluruh 

pandangan hidup (way of life) manusia dalam suatu kelompok 

masyarakat yang dipakai bersama (shared) dan dipelajari (learned) 

oleh masing-masing individu di masyarakat itu sendiri.28 

JJ Hoeningman yang dikutip mumtazinur mengelompokkan 

kebudayaan menjadi 3 wujud, yaitu : 1) wujud gagasan yang dapat 

berupa sekumpulan nilai, gagasan, norma, dan seperangkat aturan 

yang tidak bisa dilihat atau bersifat abstrak. 2) wujud aktivitas yang 

dapat dilihat dari hasil tindakan yang berpola. 3) wujud artefak yang 

berwujud benda-benda hasil karya manusia yang dapat dilihat, diraba 

dan didokumentasi.29 

Pengertian budaya jika ditarik sebuah kesimpulan, dapat 

didefinisikan sebagai pola pikir seseorang yang diperoleh berdasarkan 

hasil belajar atau dari sebuah pengalaman dan kemudian di 

aktualisasikan dalam wujud prilaku. Sehingga prilaku tersebut dapat 

menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang 

dirasakan bersama oleh semua atau sebagian besar anggota dalam 

kelompok masyarakat. 

Budaya tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

sosial masyarakat saja. Namun budaya bisa tumbuh dan berkembang 

dalam sebuah organisasi termasuk lembaga pendidikan seperti 

sekolah. Pola pikir dan tingkah laku di sekolah dibentuk melalui 

                                                                 
28

 Aniek Rahmaniah, Budaya dan Identitas (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 1. 
29

 Mumtazinur, Ilmu sosial dan Budaya Dasar, 22. 



26 

 

 
 

sebuah tatanan sistem yang didalamnya terdapat nilai dan norma yang 

baik. Awalnya nilai dan norma ini dikenalkan, kemudian diakui 

sebagai pedoman dalam berprilaku dalam lingkungan sekolah.  

Budaya yang berlaku di sekolah dapat berupa pola nilai yang 

didalamnya terdapat pandangan hidup, prinsip dan kebiasaan yang 

tercipta dan berkembang dalam jangka waktu lama pada lingkungan 

sekolah, kemudian menjadi pegangan dan diyakini o leh semua warga 

sekolah dalam bersikap dan berprilaku.30 

Menurut Sudrajat mengutip Short & Greer mendefinisikan 

budaya sekolah sebagai tradisi, keyakinan, norma-norma yang di 

bentuk, di perkuat, dan di pelihara melalui pimpinan dan para guru  di 

sekolah.31 

Adapun menurut Susanto mengutip Deal dan Peterson, budaya 

sekolah merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam 

berperilaku dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Budaya sekolah juga 

memiliki simbol-simbol yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah 

serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Budaya 

sekolah menjadi ciri khas dan citra sekolah dimasyarakat luas.32 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa budaya sekolah ialah sekumpulan tingkah laku yang menjadi 

kebiasaan dilakukan oleh setiap warga sekolah menurut keyakinan, 

                                                                 
30

 Akhmad Riadi, “Membangun Karakter Siswa Melalu i Budaya Sekolah,”  Al Falah XVIII, No. 2 

(2018): 235 
31

 Ajat Sudrajat, Budaya Sekolah & Pendidikan Karakter , 9. 
32

 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru (Jakarta: Kencana, 2016), 193. 
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norma dan nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sekolah. Karena 

sekolah adalah sebuah institusi yang pasti didalamnya memilki visi 

dan misi dalam mewujudkan sebuah tujuan yang diinginkan, sehingga 

perlu adanya budaya sekolah sebagai wujud sarana mencapai tujuan 

tersebut. Budaya sekolah yang baik akan mempengaruhi kepribadian 

yang baik pula pada warga sekolahnya.  

Praktik budaya sekolah jika dilihat dalam suasana kehidupan 

sekolah, maka akan ditemui interaksi antara sesama peserta didik, 

antara sesama pendidik, antara pendidik dengan peserta didik serta 

interaksi seluruh warga sekolah lainnya yang terikat dengan nilai, 

norma, etika, dan moral yang berlaku disekolah. 

Secara bahasa, religius diartikan sama dengan agama. Kata 

religius dalam bahasa inggris yakni religion, sedangkan menurut 

bahasa Latin asal katanya yakni religere atau religio yang berarti 

mengumpulkan dan membaca. Agama dianggap sebagai sekumpulan 

cara untuk mengabdi kepada Tuhan yang tersusun dan terkumpul 

dalam kitab suci yang harus dibaca dan dipahami. Pendapat lain 

mengatakan religere berarti mengikat. Hal ini karena dalam sebuah 

agama pasti memiliki aturan yang mengikat.33 

Menurut Sauri dalam Mardan, menjelaskan bahwa religi atau 

agama merupakan sistem ajaran Tuhan yang penganutnya 

melaksanakan perbuatan melalui ritual, moral, atau social atas dasar 

                                                                 
33

 Mardani, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi (Depok: Kencana, 2017), 2 
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aturan-Nya. Secara subtansi, agama mencakup aspek kredial (doktrin), 

ritual (hubungan pada Tuhan), moral (ketentuan dalam berperilaku) 

dan social (cara hidup dimasyarakat).34  

Pendapat Nurcholis Madjid yang dikutib oleh Asmaun Sahlan, 

bahwa agama bukan hanya ritual berupa tindakan seperti sholat dan 

berdoa saja. Namun agama merupakan prilaku terpuji manusia yang 

menyeluruh dan dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga 

agama meliputi seluruh tindakan dan prilaku manusia yang terbentuk 

secara utuh berdasarkan iman atau rasa percaya kepada Allah serta 

memiliki rasa tanggung jawab atas pribadinya dikemudian hari agar 

dapat menjadi manusia yang berbudi luhur.35 

Menurut asmaun sahlan, budaya religius sekolah dapat dartikan 

sebagai cara berpikir dan berperilaku warga sekolah yang berpedoman 

terhadap nilai-nilai religius (keberagamaan). 36  Sehingga budaya 

religius di sekolah merupakan bentuk acuan dalam beraktivitas di 

sekolah yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan dan sebagai 

kebiasaan dalam  berperilaku untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran 

agama bagi semua warga sekolah khususnya peserta didik yang 

dilakukan secara konsisten dan terus menerus di sekolah. 

 

  

                                                                 
34

Mardan Umar, “Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen di 

Indonesia,” Jurnal Civic Education 3, No. 1 (Juni, 2019): 73. 
35

Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 69. 
36

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 75. 
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b. Unsur Budaya Religius di Sekolah 

Budaya sekolah merupakan suatu fenomena yang menarik dan 

unik. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat landasan dalam 

bersikap yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan sekolah 

yang mencerminkan keyakinan akan nilai-nilai tentang ciri khas dari 

sebuah sekolah. Tentunya budaya disekolah memiliki beberapa unsur 

yang dianggap penting. 

Menurut Sastrapratedja, membagi unsur-unsur budaya di sekolah 

kedalam dua kategori, yakni unsur kasat mata dan unsur yang tidak 

kasat mata.37 

a) Unsur yang kasat mata (visual) meliputi manifestasi 

konseptual/verbal, manifestasi perilaku, dan manifestasi 

meteri. Manisfestasi kenseptual/verbal meliputi 1) visi, misi, 

tujuan dan sasaran, 2) kurikulum, 3) bahasa dan komunikasi, 

4) narasi sekolah, 5) narasi tokoh-tokoh, 6) struktur 

organisasi. Manifestasi perilaku meliputi 1) ritual, 2) upacara, 

3) proses belajar mengajar, 4) prosedur operasional, 5) 

peraturan, system ganjaran dan hukuman, 6) pelayanan 

psikologi sosial, 7) pola interaksi sekolah dengan orang 

tua/masyarakat. Manifestasi visual material meliputi 1) sarana 

dan prasarana, 2) artifak dan tanda kenangan, 3) pakaian 

seragam. 

                                                                 
37
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b) Unsur yang tidak kasat mata meliputi pandangan dasar 

sekolah mengenai kenyataan yang luas dan nilai-nilai. 

Adapun jika ditinjau dari cara untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, unsur budaya sekolah terdiri dari 3 aspek yakni kultur 

sekolah positif, negative dan netral:38 

1. Kultur sekolah yang positif 

Kultur sekolah yang positif merupakan kultur yang 

didalamnya terdapat kegiatan pendukung dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Kultur sekolah yang negatif 

Kultur sekolah yang negative ialah kultur yang berlawanan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Kultur sekolah netral 

Kultur sekolah netral merupakan kultur yang dapat 

memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kualitas 

pendidikan. 

Unsur-unsur budaya sekolah menjadi sebuah hal yang sangat 

penting dalam mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Antara 

unsur nilai, konseptual dan prilaku akan saling berkesinambungan 

dalam sebuah budaya di sekolah. Harahap mengemukakan bahwa 

orientasi budaya di sekolah akan mencerminkan interaksi yang 

                                                                 
38

 Normina, “Masyarakat dan Kebudayaan Sekolah” Jurnal Al Hiwar 03, No. 6 (Ju li-Desember 

2015): 46 
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kompleks antara nilai (values), sikap (attitude), dan perilaku 

(behavior).39 

a) Nilai (values) 

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan baik secara eksplisit 

maupun implisit oleh individu atau kelompok dan yang 

mempengaruhi cara, makna dan tujuan-tujuan suatu tindakan.  

b) Sikap (Attirude) 

Sikap merupakan perwujudan nilai dalam menentukan 

seseorang untuk melakukan sesuatu maupun merespon 

sesuatu melalui cara tertentu. 

c) Perilaku 

Perilaku merupakan setiap tindakan manusia. Contohnya, 

perilaku seseorang yang ditentukan oleh budaya mereka. 

Unsur nilai yang menjadi sebuah pola dasar pada budaya sekolah 

akan menjadikan sekolah memiliki citra sesuai dengan apa yang 

dijadikan pedoman dalam perwujudan nilai-nilai tersebut. Apalagi 

nilai-nilai religius (keagamaan) menjadi orientasi dalam budaya di 

sekolah, karena melalui nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi sikap 

tentang bentuk prilaku yang tepat dalam situasi apapun. 

Terdapat nilai religius pada diri seseorang dalam lingkungan 

sekolah. Seperti 1) keimanan dan ketakwaan, 2) keterbukaan, 3) 

kejujuran, 4) motivasi hidup, 5) antusias belajar, 6) sadar atas 
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keberadaan diri dan orang lain, 7) menghargai perbedaan, 8) persatuan 

dan kesatuan, 9) bersikap dan berprasangka baik 10) disiplin, 11) 

tanggung jawab, 12) kebersamaan, dan 13) demokrasi.40  

Terdapat juga pengembangan nilai-nilai melalui budaya sekolah 

diantaranya memiliki jiwa pemimpin, teladan, ramah, kerja keras, 

toleransi, adanya rasa kebangsaan serta memiliki jiwa peduli sosial 

dan lingkungan.41 

c. Fungsi Budaya Religius di Sekolah 

Menurut Peterson dalam Hamad Susanto menyatakan bahwa budaya 

sekolah harus dipelihara dengan pertimbangan bahwa:42 

1) Budaya sekolah dapat berpengaruh terhadap prestasi dan 

prilaku seseorang di sekolah. 

2) Budaya sekolah tidak muncul secara tiba-tiba, namun 

membutuhkan kreatifitas, inovasi, dan visioner sebagai 

pencipta dan penggeraknya. 

3) Budaya sekolah merupakan sesuatu yang unik. Hal ini 

dikarenakan meskipun terdapat dua sekolah yang 

menggunakan komponen yang sama, namun keduanya tidak 

akan sama persis. 
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 Kamaruddin Hasan, Membangun Kultur Sekolah (Makasar: CV Bina Karya Utama, 2014), 29. 
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4) Budaya sekolah menjadikan pengelolaan untuk fokus pada 

tujuan sekolah dan saling berhubungan dalam melaksanakan 

misi sekolah. 

Adapun fungsi budaya sekolah ialah sebagai wadah 

pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis; sebagai pedoman 

dalam memberikan layanan sekolah yang lebih baik untuk kemajuan 

sekolah; serta memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap 

perkembangan sekolah; dan sebagai daya tarik dalam menuntut 

ilmu.43 

Budaya sekolah juga mempunya fungsi yang sangat penting 

disekolah. Pada dasarnya, budaya sekolah sebagai pondasi dalam 

memberikan dukungan terhadap identitas sekolah. Identitas sekolah 

bisa berupa kurikulum tata tertib, visi dan misi sekolah yang di 

diadabtasi dari tuntutan lingkungan baik internal sekolah maupun 

eksternal sekolah.  

d. Strategi Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah 

Budaya religius yang disepakati di sekolah dan berpedoman pada 

nilai-nilai agama hendaknya dapat dikembangkan. Praktik niali-nilai 

tersebut duwujudkan melalui sikap dan prilaku sehari-hari semua 

warga sekolah khususnya peserta didik. Budaya religius di sekolah 
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dapat diwujudkan dengan pendekatan terintegrasi dan pendekatan 

konprehensif.44 

a) Pendekatan terintegrasi merupakan pendekatan yang 

memadukan antara nilai-nilai luhur dengan materi 

pembelajaran, yang bertujuan untuk ditanamkan agar menjadi 

acuan prilaku dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari 

peserta didik, sehingga dapat menjadi sebuah kebiasaan.  

b) Pendekatan komprehensif merupakan pendekatan yang 

memadukan inkulkasi (penanaman nilai) dan keteladanan. 

Dalam pendekatan ini, bahwa peserta didik diberikan 

kesempatan untuk berpikir kritis sebagai bentuk latihan dalam 

membuat keputusan moral, mengatasi konflik, berkomunikasi 

secara efektif dan pengembangan ketrampilan hidup. 

Strategi untuk agar nilai-nilai dapat tertanam secara utuh dalam 

diri individu melalui budaya religius disekolah dapat diterapkan 

melalui:45 

a. Power strategi  

Power strategi adalah cara membudayakan agama disekolah 

melalui kekuasaan atau people’s power. Pada strategi ini, peran 

kepala sekolah dan guru sangat dominan dalam melakukan 

sebuah perbaikan terhadap kebaikan peserta didik. 

b. Persuasive strategi,  

                                                                 
44

  Tutik Ningsih, Impelmentasi Pendidikan Karakter (Purwokerto: STAIN Purwokerto Pers, 

2015),  48. 
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Strategi yang dilakukan dengan membentuk opini dan 

pandangan warga sekolah atau masyarakat. 

c. Normative re-ducative 

Norma merupakan aturan yang diterapkan oleh masyarakat. 

Ketika norma dipadukan dengan re-educative (pendidikan 

ulang), bertujuan untuk memberikan pemahaman dan merubah 

cara pandang warga sekolah yang lama dengan yang baru. 

Dalam pelaksanannya, penerapan strategi pertama dapat berupa 

perintah atau larangan (reward or punishment). Pada strategi kedua 

dan ketiga, dapat dilakukan dan dikembangkan dengan keteladanan 

dan pembiasaan diri. Pada pendekatan secara persuasive merupakan 

pendekatan dengan cara mengajak secara halus dan bisa meyakinkan 

dengan cara yang baik. 

Pengembangan budaya sekolah dapat juga dilakukan melalui 

pengadaan kegiatan rutinan di sekolah. Kegiatan rutinan ini d imaksud 

agar peserta didik bisa konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang 

diadakan secara terus menerus. Contoh kegiatan rutin seperti sholat 

berjamaah, istighosah dan lainya. Selain itu, juga adanya kegiatan 

spontan yang mana kegiatan itu muncul tanpa adanya rencana terlebih 

dahulu seperti kegiatan mengumpulkan sumbangan bagi masyarakat 

terdampak saat terjadi bencana. Dalam strategi pengembangan budaya 

sekolah juga terdapat keteladanan, yang merupakan sikap memberikan 

contoh untuk bisa dijadikan panutan melalui prilaku yang baik. 
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Terdapat juga pengkondisian yang berkaitan dengan upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dengan menata lingkungan fisik maupun non 

fisik agar terciptanya suasana yang mendukung demi terwujudnya 

pendidikan yang menerapkan nilai-nilai karakter. 

 

2. Membentuk Karakter 

a. Pengertian karakter 

Menurut etimologi, asal kata karakter dari bahasa Latin yakni 

kharakter, kharassein, dan kharax yang memiliki makna dipahat, atau 

“tols for making” (alat untuk menandai). Selain itu, karakter juga 

berasal dari bahasa Yunani “charassein” yang berarti menjadikan 

tajam, membuat dalam atau “to engrave” yang artinya mengukir, 

memahat, menandai. Hal ini menjadikan karakter dapat memiliki arti 

sebagai tanda atau pola prilaku  manusia yang bersifat individual yang 

dapat membedakan seseorang dengan orang lain.46 

Secara terminology, karakter sebagai cara pandang dan bersikap 

setiap individu dalam kesehariannya di lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat yang menjadi ciri khas dari individu tersebut.47  

Menurut zubaedi, karakter ialah sekumpulan nilai prilaku manusia 

yang didalamnya terdapat keterkaitan antara diri sendiri dengan 

Tuhan, manusia dan lingkungan yang diwujudkan dengan pikiran, 
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perkataan, sikap, dan perbuatan yang didasarkan pada aturan, tata 

karma, adat istiadat dan budaya yang berlaku.48 

Definisi ini sejalan dengan Aisyah yang mengartikan karakter 

sebagai bentuk tata nilai yang terdapatdalam jiwa individu yang 

membedakan dengan individu lainnya dan hal ini menjadi dasar serta 

pedoman bagi pemikiran, sikap, dan perilakunya. Sehingga cara 

berpikir, bertindak dan bersikap yang ditampilkan oleh setiap individu 

dapat dilihat berdasarkan proses penanaman nilai yang dialaminya.49 

Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutib oleh Slamet Yahya, 

memahami karakter sebagai watak atau budi pekerti. Secara 

penjabarannya watak atau budi pekerti ini merupakan timbulnya 

tenaga yang disebabkan oleh menyatunya antara gerak fikiran, 

perasaan dan kemauan individu. Sehingga setiap manusia memiliki 

karakter yang berbeda-beda, sebagaimana perbedaan pikiran, perasaan 

dan kemauan mereka. Karena karakter ini sifatnya konsisten, tetap 

atau ajeg. Sehingga karakter kemudian menjadi ciri khas dan penanda 

dari seorang manusia.50 

Karakter bisa dikatakan sebagai sebuah pola dalam diri manusia, 

baik berupa pemikiran, tindakan dan sikap yang sulit untuk 

dihilangkan karena melekat dalam diri setiap individu. Karakter dapat 

dibentuk dalam diri setiap individu, karena pada dasarnya karakter 
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bukan sepenuhnya sifat turunan dari orang tua. Tetapi karakter bisa 

dipengaruhi lingkungan dan orang-orang sekitar khususnya 

lingkungan keluarga yang didalamnya terdapat orang tua. Karakter 

bisa dibentuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara 

berkelanjutan dan konsisten. Sehingga ketika karakter sudah meleka t 

dalam diri seseorang akan sulit diubah. Hal ini dikarenakan karakter 

akan menjadi sebuah pikiran, sikap maupun tindakan yang dapat 

menjadi pendirian seseorang, sehingga bisa membedakan seseorang 

itu dengan orang lainnya. 

b. Komponen Karakter  

Karakter memiliki bagian yang saling berhubungan. Melalui 

komponen ini dapat saling memiliki pengaruh satu sama lain sebagai 

kerangka dalam membentuk karakter baik. Menurut Lickona karakter 

memiliki 3 komponen, yaitu pengetahuan moral (moral knowing), 

perasaan moral (moral felling) dan tindakan moral (moral behavior).51 

Setiap komponen dalam pembentukan karakter saling 

berhubungan dan dapat diasumsikan bahwa karakter yang baik akan 

didukung melalui pemahaman tentang kebaikan, sehingga timbul 

keinginan untuk berbuat baik, dan akhirnya dapat melakukan 

perbuatan yang baik. Adapun penjelasan dari ketiga komponen 

karakter ialah sebagai berikut:  

1) Pengetahuan moral   
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Pengertahuan moral berkenaan tentang wawasan moral yang 

berlaku pada suatu tempat. Malalui wawasan moral ini, seseorang 

akan bisa mengetahui pola karakter baik yang berlaku. 52 Sehingga 

melalui hal ini, seseorang bisa mengkontruksi pemikirannya 

untuk memahami nilai-nilai karakter yang diajarkan. 

Pengetahuan moral sebagai komponen yang memiliki enam 

aspek, yaitu: 

a) Kesadaran moral 

Secara sederhana, kesadaran moral bisa dikatakan sebagai 

cara individu dalam berfikir dengan melihat situasi yang 

perlu menggunakan penilaian moral, sampai individu tersebut 

bisa menemukan dan mengetahui tindakan yang dianggapnya 

benar. 

b) Mengetahui nilai moral 

Pengetahuan tentang nilai-nilai dalam berbagai macam 

situasi, dapat menjadikan seseorang bisa memahami cara 

menerapkan nilai yang ada. Dengan demikian jika 

digambarkan dalam lingkungan sekolah, tugas seorang 

pendidik ialah bisa megambarkan dan memaknai nilai-nilai 

yang abstrak bagi peserta didik, supaya nilai-nilai karakter 

yang telah diajarkan pada peserta didik bisa dipahami 

maknanya.. 
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c) Penentuan perspektif 

Penentuan perspektif merupakan kemampuan yang 

dimiliki individu dalam mengambil pelajaran dari suatu 

kejadian yang terjadi pada orang lain. Sehingga individu ini 

bisa melihat suatu keadaan sebagaimana yang orang lain lihat 

dan dapat merasakan suatu keadaan sebagaimana yang orang 

lain rasakan. Hal ini sebagai sebuah prasyarat dalam 

melakukan penilaian moral. Seseorang tidak dapat 

menghormati orang lain, apabila tidak memahami orang yang 

bersangkutan. Tujuan utamanya ialah untuk membantu siswa 

agar bisa memiliki kepekaan terhadap orang lain yang 

berbeda dengan dirinya. 

d) Pemikiran moral 

Pemikiran moral meliputi pemahaman terhadap 

pentingnya moral dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Pengambilan keputusan 

Pengambilah keputusan dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk megambil suatu pertimbangan 

opsi penyelesaian suatu permasalahan. 

f) Pengetahuan pribadi 

Pengetahuan terhadap kekurangan dan kelebihan dalam 

diri setiap individu adalah wujud pengetahuan moral yang 

sulit untuk dimiliki. Tetapi hal ini sangat penting bagi 



41 

 

 
 

perkembangan moral. Seseorang dalam mengembangkan 

moral nya membutuhkan sebuah kajian sikap dan tidakan 

dirinya sebagai bahan evaluasi diri agar dapat melakukan 

perbaikan menjadi lebih baik. 

2) Perasaan Moral 

Perasaan moral berhubungan dengan sisi emosional setiap 

individu. Sisi emosional sangatlah penting dalam membentuk 

karakter. Karena sisi emosional berkaitan dengan mentalitas 

individu yang bukan hanya tahu mengenai sesuatu yang dianggap 

benar atau salah, namun juga mendorong agar bisa berkomitmen 

untuk mengamplikasikan sesuatu yang dianggap benar dalam 

kehidupan sehari-hari.   

Terdapat aspek-aspek yang dapat dihubungkan dengan 

perasaan moral dalam membentuk karakter siswa dilingkungan 

sekolah, diantaranya:  

a) Hati nurani 

Hati nurani bagi banyak orang merupakan sebuah akar 

seseorang untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai moral 

dalam kehidupannya. Dalam mengembangkan kepekaan hati 

nurani, maka perlu adanya pemahaman terhadap suatu hal 

yang dianggap baik (dari sisi kognitif) serta adanya perasaan 

muncul untuk melaksanakan suatu hal yang dianggap baik 

(dari sisi emosional). Sehingga hal ini akan menjadikan 
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seseorang akan memiliki rasa cinta pada kebaikan dan akan 

terhindar dari prilaku yang menurut pengetahuan mereka 

salah.  

b) Harga diri  

Harga diri ialah prinsip kuat yang dimiliki oleh individu 

dalam menjalani hidup.  

c) Empati  

Empati berhubungan dengan suatu hal yang dimiliki 

individu untuk peduli terhadap keadaan orang lain.  

d) Cinta hal yang baik 

Bentuk karakter seseorang diperlihatkan berdasarkan 

prilaku yang baik. Jika seseorang cinta kebaikan, maka ia 

akan melakukan kebaiakan dengan senang hati tanpa adanya 

paksaan. Sehingga menurut moralnya akan timbul keinginan 

untuk berbuat baik karena sebuah kewajiban bukan karena 

sebuah paksaan. 

e) Kendali diri, 

Kendali diri sebagai cara untuk mengontrol diri supaya 

terhindar dari prilaku yang tidak bermoral atau tindakan yang 

salah. 

f) Kerendahan hati. 

Kerendahan hati mempunyai hubungan terhadap 

keefektifan pengetahuan moral dalam memperbaiki 
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kegagalan yang sudah terjadi. Kerendahan hati bisa menjadi 

pelindung diri agar tidak bersikap arogan dan memandang 

rendah seseorang. 

3) Tindakan Moral 

Tidakan moral adalah wujud implementasi dari 

pengetahuan dan perasaan moral. Seseorang akan melakukan 

tindakan sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Terdapat 

aspek yang tampak yakni kompetensi, keinginan dan kebiasaan. 

Kompetensi ini bertujuan sebagai upaya dalam merubah penilaian 

dan perasaan menjadi perbuatan yang efektif. Setelah itu, 

munculah keinginan terhadap kebaikan, yang bertujuan sebagai 

kendali terhadap emosional seseorang. Dan pada akhirnya akan 

muncul kebiasaan yang akan memberikan kesan bermakna dalam 

membentuk karakter.  

c. Nilai-nilai membentuk Karakter 

Membentuk karakter dalam suatu lingkungan akan melibatkan 

berbagai macam komposisi nilai. Nilai-nilai ini sangat diperlukan 

sebagai pedoman dalam membentuk karakter khususnya karakter 

peserta didik di lingkungan sekolah. Karena melalui internalisasi nilai 

sebagai tolak ukur dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan. Sekolah memiliki wewenang dalam menentukan prioritas 

nilai yang akan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Hal ini 

bertujuan sebagai upaya dalam menjadikan sekolah memiliki kultur 
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dan pola prilaku yang sesuai terhadap visi, misi, kurikulum, dan 

tujuan suatu lembaga sekolah. 

 Menurut Lickona yang dikutib oleh suwardi membagi enam nilai-

nilai universal yang dijadikan acuan dalam membentuk karakter. 

Nilai-nilai tersebut diantaranya: 53 

(1) Trustworthiness, karakter yang menjadikan individu 

berintegritas, jujur dan loyal. 

(2) Fairness, karakter yang bertujuan untuk menjadikan individu 

punya sebuah pemahaman yang terbuka dan tidak terbiasa 

memanfaatkan orang lain. 

(3) Caring, karakter yang menjadikan seseorang mempunyai rasa 

kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan dan orang lain. 

(4) Respect, wujud karakter yang membuat individu memiliki rasa 

mengharagai kepada seseorang yang berbeda. 

(5) Citizenship, wujud karakter yang menjadikan individu 

memiliki rasa sadar terhadap aturan dan hukum yang berlaku. 

(6) Responsibility, wujud karakter yang menjadikan individu 

memiliki rasa bertanggung jawab serta kedisiplinan dalam 

melaksanakan sesuatu. 

Adapun pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang  

berkarakter, terdapat 18 nilai-nilai dalam membentuk karakter yang 

telah disepakati dan ditetapkan didalam Peraturan Presidan Republik 
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Indonesia nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. Kemudian dalam  pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang 

penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. 

Adapun nilai-nilai yang telah disepakati tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut.54 

1) Religius, prilaku dan sikap seseorang untuk taat menjalankan 

perintah agama kepercayaannya.  

2) Jujur, prilaku yang mencerminkan seseorang untuk bisa 

dipercaya dalam hal apapun. 

3) Toleransi, sikap dan prilaku seseorang untuk menghargai 

perbedaan perbedaan suka, bangsa, agama, dan apapun 

perbedaan yang dimiliki orang lain terhadap dirinya. 

4) Disiplin, prilaku yang menunjukan seseorang untuk bisa tertib 

dan taat terhadap aturan yang berlaku. 

5) Kerja keras, prilaku yang mengarahkan pada upaya 

kesungguhan untuk menyelesaikan tugas dan mengatasi 

hambatan, serta mampu menyelesaikannya dengan baik. 

6) Kreatif, pemikiran dan tindakan dengan memunculkan metode 

dan hal-hal baru. 
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7) Mandiri, sikap untuk tidak menggantungkan diri terhadap 

orang lain. 

8) Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak 

dengan memandang sama antara hak dan kewajiban yang 

dimiliki oleh semua orang.. 

9) Rasa ingin tahu, sikap dan prilaku yang dimiliki oleh 

seseorang sebagai upaya dalam mengetahui sesuatu yang 

dilihat, didengar dan dipelajari secara rinci. 

10) Semangat kebangsaan, tindakan yang menjadikan kepentingan 

bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok. 

11) Cinta tanah air, cara berpikir dan bertindak yang menunjukkan 

kesetiaan dan kepedulian terhadap lingkungan, sosial budaya, 

ekonomi dan politik dalam suatu bangsa. 

12) Menghargai prestasi, sikap untuk menghormati keberhasilan 

yang dicapai oleh orang lain. 

13) Bersahabat/komunikatif, sikap yang menunjukkan rasa  peka 

dan menghargai dalam berbicara, bergaul dan berkerjasama 

dengan orang lain. 

14) Cinta damai, perkataan dan perbuatan yang menjadikan orang 

lain merasa aman atas adanya dirinya. 

15) Gemar membaca, kebiasaan menyempatkan diri untuk 

membaca suatu bacaan yang dapat memberikan pengetahuan 

dan kebaikan pada dirinya. 
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16) Peduli lingkungan, upaya pencegahan dan perbaikan 

lingkungan alam agar terhindar dari kerusakan lingkungan. 

17) Peduli sosial, sikap untuk membantu orang lain atau 

masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab, sikap dan prilaku untuk melaksanakan 

kewajiban dan tugas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. 

Menanamkan semua nilai-nilai untuk membentuk karakter siswa 

bukanlah hal yang mudah. Sehingga, sekolah harus memilih nilai-

nilai tertentu yang perlu diprioritaskan untuk di internalisasi pada 

peserta didiknya. Mengadobsi pemahaman Koesoema, bahwa 

menanamkan nilai-nilai sesuai konteks pendidikan di sekolah 

merupakan cara yang berguna untuk membantu peserta didik untuk 

bisa mengenal dan menghayati nilai-nilai yang digunakan sebagai 

pedoman dalam berperilaku baik secara individual maupun kelompok 

pada masyarakat.55  

Pengembangan nilai-nilai melalui pembentukan karakter di 

Indonesia berasal dari 4 sumber, yakni agama, pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional.56 

1) Agama.  

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas 

pendudukan memeluk agama. Sehingga dalam kehidupannya 
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akan berdasarkan pada agama dan kepercayaan yang 

dianutnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam pendidikan 

budaya dan karakter harus berdasarkan pada nilai agama. 

2) Pancasila 

Negara Indonesia memiliki prinsip kehidupan kebangsaan 

dan kenegaraan yang dicetuskan dalam pancasila. Pancasila 

yang ada pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang 

dijabarkan melalui pasal-pasal. Sehingga dapat di artikan 

bahwa nilai yang ada pada pancasila sebagai acuan dalam 

mengatur kehidupan masyarakat dalam politik, ekonomi, 

sosial, berbagsa dan bernegara.  

3) Budaya 

Budaya digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 

dasar pemberian makna untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat. Sehingga penting juga jika nilai budaya dijadikan 

sumber dalam pembentukan karakter. 

4)  Tujuan pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan nasional didalamnya berisi nilai 

kemanusiaan yang harus bisa dimiliki oleh setiap warga 

negara Indonesia. Adanya tujuan pendidikan ini sebagai 

sumber nilai untuk memperkuat pendidikan budaya dan 

karakter suatu bangsa. 
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Pembentukan karakter seharusnya berpedoman terhadap karakter 

dasar manusia yang bersumber dari nilai moral yang bersifat absolut. 

Nilai moral yang bersifat absolut ini bersumber dari agama (religius). 

Nilai karakter dasar manusia ini ialah cinta kepada Allah dan ciptaan-

Nya, jujur, santun, menghormati, memiliki kasih sayang, peduli, 

bekerja sama, percaya diri, tanggung jawab, kreatif, kerja keras, 

pantang menyerah, adil, rendah hati, toleransi, dan cinta damai.57  

Pembentukan karakter melalui penanaman nilai religius akan 

membentuk individu untuk bisa mengenal Tuhannya, menghargai 

dirinya sendiri dan mengembangkan potensi dirinya. Sehingga 

mampu membentuk kepribadian, sikap dan tindakan yang dapat 

diterima dengan baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. Nilai religius juga bisa menjadi dasar yang kokoh bagi 

individu dalam kerangka mengembangkan moral kehidupannya 

(moral knowing, moral felling, and moral behavior). 

Nilai religius dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan 

yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap agama yang dianut, 

dan membentuk prilaku yang menunjukkan kepatuhan seseorang 

terhadap ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.58  
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Menurut Thontowi yang dikutip oleh Suwaibatul, membagi nilai 

religius kedalam 5 aspek, yaitu:59 

1) Aspek iman, yaitu meliputi keyakinan dan hubungan manusia 

dengan Tuhan, malaikat, para nabi dan lain sebagainya. 

2) Aspek Islam, yaitu meliputi frekuensi dan intesitas 

pelaksanaan yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa 

dan zakat. 

3) Aspek ihsan, yaitu meliputi pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan 

menjahui larangan-Nya. 

4) Aspek ilmu, yaitu meliputi pengetahuan seseorang tentang 

ajaran-ajaran agama, misalnya mendalami Al-Qur’an. 

5) Aspek amal, yaitu meliputi tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela 

orang lemah, bekerja dan lain sebagainya. 

Menurut Glok dan Stark yang dikutip oleh Lies Arifa membagi 

aspek religius dalam 5 dimensi, yakni sebagai berikut:60 

1) Religious belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan 

terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

hal yang tak terlihat (ghoib) serta menerima hal-hal dokmatik 
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dalam ajaran agamanya. Bagi pemeluk agama, keimanan 

merupakan dimensi yang paling mendasar. 

2) Religious practice (aspek peribadatan), yaitu aspek yang 

berkaitan dengan tingkat keterikatan yang meliputi frekuensi 

dan intesitas sejumlah perilaku, yang mana perilaku tersebut 

sudah ditetapkan oleh agama. Contohnya seperti tata cara 

mejalankan ibadah dan aturan dalam agama. 

3) Religious felling (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentuk 

perasaan yang dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh 

seseorang dapat menghayati pengalam spiritual yang 

dilakukannya. Misalnya seperti kekhusyukan ketika 

melakukan sholat. 

4) Religious knowledge (aspek pengetahuan), yitu aspek yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang 

tehadap ajaran-ajaran agamanya untuk menambah 

pengetahuan tentang agama yang dianutnya. 

5) Religious effect (aspek pengamalan), yaitu penerapan tentang 

apa yang telah diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang 

dianutnya. Kemudian diaplikasikan melalui sikap dan 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Aspek dan dimensi dalam nilai religius yang telah dijabarkan bisa 

menjadi acuan untuk menanamkan nilai religius dalam membentuk 

karakter siswa.Adanya indikator nilai religius akan mempermudah 
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dalam menyusun rencana dalam pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan nilai religius di lingkungan sekolah. 

Selain nilai religius, melalui pembentukan karakter khususnya 

dilingkungan lembaga pendidikan juga perlu penanaman nilai disiplin. 

Disiplin berhubungan erat dengan pengendalian diri pada seseorang 

melalui peraturan dan mentaati prosedur/ketentuan. Dalam suatu 

lembaga pendidikan seperti sekolah, pada kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran, monitoring, dan evaluasi pastinya memiliki standar 

kelembagaan yang telah ditetapkan melalui kurikulum sekolah untuk 

memastikan agar setiap kegiatan yang telah ditetapkan berjalan 

dengan lancar. Dengan demikian, disiplin merupakan prilaku yang 

diharapkan oleh setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan khususnya 

peserta didik agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang sudah 

direncanakan.  

 Menurut Aisyah, disiplin adalah sikap ketaatan seseorang dalam 

mengikuti aturan, norma dan kesepakatan dengan sepenuh hati tanpa 

adanya paksaan.61 Disiplin merupakan suatu keharusan yang dimiliki 

peserta didik, oleh karena itu kedisiplinan dilakukan sebagai pilihan 

dalam upaya mencipkana peserta didik yang berkarakter. 

Menurut Siswanto, disiplin adalah suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

                                                                 
61
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menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya.62 

Menurut Husdarta berpendapat bahwa disiplin dibedakan menjadi 

disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang 

ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih 

mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan 

kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, 

sanksi, hukuman dan penghargaan. Disiplin semu adalah disiplin yang 

ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi.”63 

Adapun fungsi adanya disiplin adalah menata kehidupan bersama, 

membangun kepribadian, melatih kepribadian, menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Sedangkan tujuan kedisiplinan adalah 

perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri 

sendiri tanpa kendali dari luar.64 

Menurut Hurlock yang dikutip oleh Ridhahani, membagi unsur-

unsur dalam membina disiplin siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan peraturan, hukuman, ganjaran/penghargaan dan 
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konsistensi. Unsur-unsur ini kemudian dapat dijabarkan sebagai 

berikut:65 

1) Peraturan, merupakan unsur disiplin yang termasuk sebagai 

patokan atau standart berprilaku yang sifatnya umum dan 

harus ditaati oleh siswa dalam situasi atau kondisi tertentu 

dalam lingkungan sekolah.   

2)  Hukuman, merupakan tindakan yang diberikan terhadap 

adanya pelanggaran yang berulang-ulang dilakukan oleh 

siswa. Hukuman bisa berupa teguran atau hal-hal yang bisa 

menyadarkan siswa untuk tidak berbuat sesuatu yang 

dianggap bertentangan dengan peraturan. 

3) Ganjaran atau penghargaan, merupakan pujian, hadiah atau 

penghargaan lainnya yang diberikan sebagai bentuk apresiasi 

kepada siswa. 

4) Konsistensi, penegakkan disiplin pada siswa tidak akan bisa 

sempurna tanpa adanya konsistensi. Konsistensi merupakan 

upaya yang bersifat kontinyu atau dilakukan secara terus 

menerus secara terarah.  

Disiplin sebagai suatu latihan untuk seseorang bisa memiliki 

tingkah laku yang bertujuan agar orang selalu patuh pada peraturan 

secara sadar dan tanpa merasa tertekan dengan adanya aturan tersebut. 

Dalam lingkungan sekolah, kedisiplinan dianggap sebagai saranan 
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agar proses belajar mengajar bisa berlangsung secara efektif. Adanya 

kedisiplinan dilingkungan sekolah diharapkan peserta didik bisa 

menjadikan sikap disiplin sebagai karakter yang bisa diwujudkan 

sebagai sebuah kebiasaan. Meskipun pada praktiknya, tidak semua 

peserta didik bisa memaknai kedisiplinan dengan kesadaran dirinya, 

namun perlu juga adanya paksaan melalui sanksi atau hukuman dalam 

menanamkan karakter disiplin. Sehingga meskipun awalnya merasa 

terpaksa, namun pada akhirnya peserta didik akan terbiasa dalam 

mempraktikkan sikap kedisiplinan dikehidupan sehari harinya. 

Sekolah melalui budaya religius yang berupaya untuk membentuk 

karakter siswanya, memiliki wewenang dalam menentukan prioritas 

nilai-nilai bagi peserta didiknya. Tetapi pada akhirnya masing-masing 

individu yang membangun nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan 

pengalaman pribadinya sebagai individu yang beriman dan memiliki 

keinginan untuk menjadi baik. 

d. Metode Membentuk karakter 

Pembentukan karakter di sekolah didalamnya berisi tentang 

penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Maka perlu sebuah 

metode sebagai jalan supaya pembentukan karakter peserta didik bisa 

dilaksanakan dengan efektif dan sempurna. Menurut Donglas yang 

dikutib oleh  Dakir menyatakan bahwa karakter bukanlah sesuatu 
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yang diwariskan, namun menjadi suatu hal yang dibangun melalui 

kesinambungan antara pemikiran, perbuatan dan tindakan.66 

Menurut Doni A. Koesoema membagi metode pendidikan 

karakter yang diterapkan pada lembaga sekolah menjadi 5 cara, yaitu 

mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praksi prioritas, dan 

refleksi.67 

1) Mengajarkan 

Mengajarkan karakter kepada peserta didik sebagai cara 

membangun pemahaman konseptual tentang struktur nilai 

tertentu dan keutamaannya yang kemudian menjadi pedoman 

dalam mewujudkan karakter tertentu. Cara ini memiliki 2 

fungsi yakni untuk diberikan konsep pemahaman yang baru 

dan juga sebagai pembanding dari pemahaman nilai yang telah 

ada pada diri peserta didik.  

2) Keteladanan 

Peserta didik lebih bisa belajar dari suatu hal yang tampak. 

Pada lembaga sekolah keteladanan menjadi sebuah penentu 

keberhasilan pembentukan karakter. Sehingga yang menjadi 

acuan peserta didik dalam berprilaku, yakni salah satunya 

ialah meniru keteladanan guru. Guru yang secara bahasa 

berasal dari bahasa jawa memiliki arti digugu lan ditiru, 

sehingga menjadikan guru terlebih dahulu harus mempunyai 
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karakter sebagai acuan untuk dijadikan contoh terhadap 

peserta didiknya. Namun adanya keteladanan dalam 

pembentukan karakter tidak hanya sekedar bertumpu pada 

guru saja, tetapi pada semua individu dalam lebaga pendidikan 

tersebut. Sehingga pada metode ini, pembentukan karakter 

memerlukan lingkungan yang komplek untuk saling 

berkontribusi dalam mengajarkan karakter. 

3) Menentukan prioritas 

Lembaga pendidikan sekolah memiliki kewajiban dalam 

menentukan prioritas nilai karakter yang akan diterapkan pada 

lingkungan sekolah. Tujuannya agar proses evaluasi dalam 

pembentukan karakter bisa menjadi jelas. Dalam menentukan 

prioritas karakter ini, semua orang yang terlibat harus bisa 

memahami dengan jernih nilai yang akan ditekankan. 

Sehingga prioritas karakter tersebut menjadi standart  prilaku 

dan menjadi ciri khas lembaga sekolah. Sehingga peserta 

didik, orang tua dan masyarakat harus paham mengenai hal 

ini.. 

4) Praksis Prioritas 

Salah satu unsur terpenting dalam pembentukan karakter 

ialah adanya bukti terlaksananya karakter yang menjadi 

prioritas. Lembaga sekolah harus bisa membuat verifikasi 
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sejauh mana prioritas karakter dapat direalisasikan dalam 

lingkungan sekolah. 

5) Releksi 

Refleksi berarti bercermin pada peristiwa atau prilaku diri 

sendiri untuk mengatasi dan meningkatkan diri menjadi lebih 

baik.  

Menurut Suwardi, pembentukan karakter dilakukan melalui 

pengehatuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). 

Pembentukan karakter bukan sekedar pemahaman saja. Hal ini 

dikarenakan individu yang memiliki pemahaman mengenai sesuatu 

yang baik belum tentu bisa berperilaku baik. Dalam lembaga 

pendidikan di sekolah, pembentukan karakter hendaknya bisa 

dilaksanakan secara bertahap dan memiliki keterkaitan antara 

pemahaman terhadap nilai, prilaku dan emosional individu. Sehingga 

bisa menjadi sebuah kebiasaan yang berdasarkan nilai baik terhadap 

Tuhan, orang lain, dan lingkungan.68   

Adapun langkah- langkah yang dilakukan dalam pembentukan 

karakter agar bisa menjadi budaya sekolah pada lembaga pendidikan, 

diantaraya sebagai berikut:69 

1) Menyepakati nilai karakter yang akan ditargetkan dan dicapai 

oleh sekolah. Karena sekolah tidak memungkinkan akan bisa 

menerapkan semua nilai karakter yang ada. 
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2) Membangun pemahaman terhadap seluruh warga sekolah, 

bahwa membudayakan karakter itu tidak instan dan 

membutuhkan proses. 

3) Menyusun rencana, agar pembentukan karakter yang 

ditargetkan bisa berjalan dengan efektif. 

4) Menggabungkan nilai karakter yang telah disepakati kedalam 

kurikulum dan pembelajaran. 

5) Kepala sekolah dan guru harus bisa menggunakan pendekatan 

dan metode yang sesuai dalam penanaman karakter yang telah 

disepakati. 

6) Mensosialisasikan karakter yang telah disepakati kepada 

semua warga sekolah. 

7) Mengembangkan motto sekolah yang berdasarkan pada nilai 

karakter yang sudah disepakati. 

8) Menentukan indicator keberhasilan dalam pembentukan 

karakter. 

9) Melaksanakan perbenahan atau evaluasi. 

10) Memberikan apresiasi kepada warga sekolah yang 

menunjukkan adanya perubahan sesuai dengan karakter yang 

telah menjadi budaya di sekolah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan pada penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki orientasi pada fenomena 

yang dirasakan oleh subjek penelitian berupa sikap, prilaku, persepsi, 

motivasi dan lainnya secara holistic. Penelitian ini akan dipaparkan secara 

deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata tertulis pada konteks yang 

alamiah dengan menggunakan berbagi cara secara alamiah pula.70 

Alasan dalam memilih pendekatan kualitatif disebabkan pada saat 

pengambilan data, akan lebih bisa memperoleh data secara lebih detail. Hal 

ini dikarenakan peneliti bisa membangun interaksi dan komunikasi secara 

langsung dengan subjek penelitian dan mampu memahami serta melihat 

secara langsung terkait yang terjadi pada subjek penelitian.   

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus dipilih menjadi 

strategi penelitian, agar peneliti dapat berhubungan secara berkesinambungan 

antara isu-isu yang diteliti dengan informasi yang dikumpulkan. Hal ini 

bertujuan agar peneliti dapat mengahayati dan memiliki pemahaman secara 

menyeluruh terhadap hal yang diteliti dalam latar alamiah yang sebenarnya.71 

Sehingga sesuai dengan jenis penelitian studi kasus, peneliti ingin 

memahami tentang suatu isu masih kurangnya karakter religius dan 
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kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan 

Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. Kemudian melalui isu tersebut, peneliti 

dapat merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis tentang strategi 

yang dilakukan pihak sekolah melalui rekonstruksi budaya religius dalam 

mengatasi isu kurangnya karakter religius dan kedisiplinan siswa  di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang.        

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang ditetapkan sebagai objek penelitian adalah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang, yang terletak di 

Jl. M Husni Tamrin Nomor 17 - Kelurahan Tompokersan - Kecamatan 

Lumajang - Kabupaten Lumajang, Jawa timur. 

 Alasan peneliti memilih lokasi ini karena SMK YP 17-01 Lumajang 

merupakan sekolah teknik tertua di Lumajang. Kemudian adanya upaya yang 

dilakukan seluruh civitas sekolah untuk merekonstruksi budaya religius di 

lingkungan sekolah sebagai cara dalam membentuk karakter siswa. Hal ini 

karena siswa SMK YP 01 Lumajang dalam kegiatan keagamaannya dan 

karakter religiusnya masih dianggap kurang maksimal. Kemudian budaya 

tidak disiplin mengakar dalam diri siswa. Hal ini sebagaimana yang diamati 

oleh peneliti terdapat siswa yang terlambat ke sekolah pada jam 08.00 pagi 

dan diberi hukuman berupa berkeliling lapangan, juga terdapat siswa yang 

berkeliaran atau sekedar nongkrong diluar kelas saat jam pembelajaran 

berlangsung. Selain itu juga terdapat siswa beberapa siswa yang acuh tak 
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acuh untuk tidak masuk kelas, meskipun bapak/ibu guru sudah menyuruh 

untuk masuk kedalam kelas supaya mengikuti pembelajaran.72 

Ibu Luluk Mukaromah selaku guru tata tertib di SMK YP17-01 Lumajang 

juga menjelaskan bahwa siswa disini memiliki budaya tidak disiplin yang 

mengakar. Sebagai guru tata tertib, beliau juga menjelaskan bahwa setiap hari 

ada saja siswa yang terlambat masuk sekolah dan untuk memberikan efek 

jerah kepada siswa yang terlambat, sampai dihukum dengan berkeliling 

lapangan upacara beberapa kali putaran.73       

C. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. 

Maksud dari purposive sampling ialah cara yang dilakukan dalam 

menentukan sampel pada sumber data melalui alasan tertentu.74 Teknik ini 

dipilih oleh peneliti sebab subjek yang dipilih oleh peneliti dianggap paling 

tahu terhadap hal-hal yang akan diteliti dan dianggap memahami tujuan yang 

dimaksud peneliti. Sehingga akan menunjang peneliti untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. 

Subjek penelitian yang menjadi sumber data pada penelitian ini merupakan 

pihak-pihak yang mengupayakan adanya rekonstruksi budaya religius di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) Lumajang 

dan pihak yang dibentuk karakternya melalui budaya religius tersebut. 

Adapun pihak-pihak yang dimaksud yakni: 
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1. Drs. Ludi Rahariadi selaku Kepala Sekolah SMK YP17-01 Lumajang, 

Informan dipilih oleh peneliti agar dapat memberikan informasi 

mengenai karakteristik sekolah dan peran yang dilakukan kepala 

sekolah dalam membentuk karakter siswa melalui rekonstruksi budaya 

religius di sekolah. 

2. Luluk Mukaromah, S.Pd selaku guru Pendidikan agama Islam dan 

selaku bagian tata tertib di SMK YP-17-01 Lumajang. Informan dipilih 

oleh peneliti agar dapat memberikan informasi mengenai penerapan 

budaya religius dalam membentuk karakter siswa di sekolah. 

3. Bragi Ardiansyah salah satu siswa kelas XII jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan (TKR) 1 dan Rio Setya Aji salah satu siswa kelas XII jurusan 

Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 2 di SMK YP17-01 Lumajang. 

Informan dipilih oleh peneliti agar dapat memberikan informasi terkait 

keberhasilan yang dirasakan terhadap pembentukan karakter siswa 

melalui rekonstruksi budaya religius di sekolah. Pemilihan informan 

dikarenakan siswa kelas XII TKR sebagai sampel karena merupakan 

jurusan yang siswa nya paling banyak dan juga siswa kelas XII sebagai 

siswa yang merasakan transisi sebelum dan sesudah adanya 

rekonstruksi budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang.  

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan dalam 

memperoleh data penelitian. Melalui adanya pemahaman mengenai teknik 
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pengumpulan data, peneliti akan bisa menetapkan standart data yang telah 

ditentukan dalam mendapatkan data.75 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data pada sebuah penelitian, 

yang didalamnya peneliti dapat melihat, mengamati dan mencatat situasi 

dalam penelitian. 76  Adapun pada penelitian ini, jenis observasi yang 

dipilih ialah observasi partisipatif secara pasif. Yang dimaksud observasi 

partisipasi pasif ialah dalam hal ini peneliti datang ke lokasi penelitian, 

tetapi tidak ikut terlibat pada suatu kegiatan yang berlangsung.77  

Observasi yang dilakukan peneliti berupa rekonstruksi budaya 

religius dalam membentuk karakter siswa di SMK YP 17-01 Lumajang. 

Data yang didapatkan oleh peneliti menggunakan teknik observasi yaitu: 

1) Lokasi SMK YP-17 01 Lumajang. 

2) Keadaan SMK YP 17-01 Lumajang. 

3) Penerepan budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang. 

4) Perilaku peserta didik di lingkungan SMK YP 17-01 Lumajang. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah percakapan antara peneliti dan responden guna 

mendapatkan penjelasan dan ide melalui tanya jawab. Peneliti bisa 
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memperoleh makna secara utuh dan menyeluruh terhadap partisipan 

dalam menggambarkan kondisi dan situasi yang ada.78 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara 

mendalam dengan sistem semi-terstruktur. Sistem wawancara dengan ini 

termasuk pada kategori in-dept interview. Pelaksanaannya dilakukan 

lebih bebas, hal ini dikarenakan responden diminta mengutarakan ide 

dan pendapatnya. Sehingga peneliti bisa menemukan pokok pembahasan 

secara lebih terbuka.79  

Melalui teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh data sebagai 

berikut:   

1) Informasi tentang alasan adanya rekonstruksi budaya religius di 

SMK YP 17-01 Lumajang. 

2) Informasi tentang upaya rekonstruksi budaya religius di SMK 

YP 17-01 Lumajang dalam membentuk karakter religius dan 

disiplin siswa. 

3) Informasi tentang strategi pelaksanaan rekonstruksi budaya 

religius di SMK YP 17-01 Lumajang dalam membentuk 

karakter religius dan disiplin siswa. 

4) Informasi terkait keberhasilan adanya rekonstruksi budaya 

religius di SMK YP 17-01 Lumajang dalam membentuk 

karakter religius dan disiplin siswa. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi memiliki asal kata yakni dokumen. Secara istilah 

dokumen dapat diartikan sebagai keterangan suatu peristiwa yang telah 

terjadi. Dokumen dapat berupa catatan tulisan, foto, gambar dan  karya-

karya monumental dari seseorang.80 

Peneliti melalui dokumentasi dapat memperoleh data sebagai 

berikut: 

1) Visi dan Misi SMK YP 17-01 Lumajang. 

2) Foto lingkungan SMK YP 17-01 Lumajang. 

3) Foto pelaksanaan budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang. 

4) Foto-foto yang mendukung yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Analisis Data 

Analisis data dapat dijabarkan sebagai proses penyusunan data secara 

sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara dan catatan agar dapat 

dengan mudah dimengerti dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data ini bisa melalui pengorganisasian data, kemudian 

data dijabarkan ke dalam suatu unit. Setelah itu membuat rangkuman dan 

disusun pada suatu pola dengan memilih data yang penting dan data yang 

akan dipelajari, kemudian dibuat simpulan yang dapat dijelaskan kepada 

seseorang.81 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model miles, huberman dan 

saldana. Pada analisis data penelitian kualitatif dipaparkan melalui 3 langkah, 
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“qualitative analysis techniques are carried out in three steps, there are: data 

condensation, data display, conclusion drawing and verification. Data 

condensation refers to selescting, focusing, simplifying, abstracting and/or  

transforming”.82 Teknik analisis kualitatif dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu: 

kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara berulang-ulang sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh.83 Adapun pemaparan langkah- langkahnya diantaranya : 

1. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi, menfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasi data yang 

terdapat dalam field notes atau catatan lapangan hasil penelitian. Yang 

dipaparkan sebagai berikut : 

a. Menyeleksi (selecting) 

Proses seleksi data yang dilaksanakan melalui penentuan 

aspek-aspek data yang lebih bermakna dan penting dari semua 

informasi yang kemudian dikumpulkan untuk memperkuat 

penelitian. 

b. Memfokuskan (Focusing) 

Focusing merupakan proses untuk fokus terhadap tujuan 

penelitian. Sehingga data yang belum mempunyai pola dan data 
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yang asing akan dibatasi oleh peneliti berdasarkan rumusan 

masalah. 

c. Mengabtraksikan (Abstracing) 

Abstrasi dilakukan dengan membuat rangkuman atas proses 

pengajuan pertanyaan-pertanyaan, sehingga tetap berada sesuai 

dengan rumusan masalah. 

d. Menyederhanakan (simplifying) dan mentransformasi 

(transforming) 

Selanjutnya data pada penelitian disedehanakan dan 

ditransformasikan sesuai dengan tujuan penelitian menjadi sebuah 

rangkuman berdasarkan seleksi yang ketat, kemudian data 

digolongkan pada satu pola. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Data display pada penelitian kualitatif dapat berupa uraian 

singkat dan dalam penyajian datanya berisi sekumpulan informasi 

yang tersusun berupa teks yang bersifat naratif.84 

3. Conclusion Drawing/verification 

Penarikan kesimpulan pada tahap awal dalam penjabarannya 

masih bersifat sementara. Jika tidak ditemukan data pendukung yang 

mumpuni pada tahap pengambilan data selanjutnya, maka 

kesimpulan awal dapat berubah. Apabila tahap awal pada 

kesimpulan dapat diperkuat melalui data pendukung yang konsisten 
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dan valid  dalam pengambilan data berikutnya, maka kesimpulan 

yang dibuat adalah kesimpulan yang kredibel.85 

F. Keabsahan Data 

Menentukan keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan 

pengecekan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk memeriksa 

keabsahan data dengan menggunakan data pendukung sebagai keperluan 

untuk pembanding data yang didapatkan melalui berbagai teknik 

pengumpulan data yang digunakan. 86  Sehingga triangulasi dapat juga 

diartikan sebagai pengecekan terhadap sumber lain. Pengecekkan ini dapat 

melalui perbandingan antara data observasi dan wawancara atau bisa pula 

membandingkan data dari berbagai informan terkait dengan fokus penelitian.    

Pengecekkan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah 

melalui : 

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber ialah cara yang digunakan untuk 

membuktikan kevalidan data melalui pengambilan data dari 

penggunaan berbagai sumber data yang berbeda. Sehingga kebenaran 

data yang sama, kebenarannya akan menjadi valid apabila diperoleh 

dari berbagai sumber.87 

b. Triangulasi metode atau teknik 

Triangulasi metode atau teknik ialah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan kebenaran data secara utuh dengan membandingkan data 
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melalui teknik yang berbeda. Sehingga peneliti pada penelitian 

kualitatif bisa melakukan perbandingan informasi antara observasi dan 

wawancara untuk mengecek kebenaran data.88  

G. Tahap-tahap Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang menjadi acuan bagi 

peneliti. Terdapat tiga tahapan pokok dalam penelitian, yakni perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.89 

a. Perencanaan 

1) Penyusunan rencana penelitian 

2) Pemilihan tempat penelitian 

3) Mengurus izin penelitian 

4) Pemilihan informan  

5) Menyiapkan kelengkapan penelitian 

b. Pelaksanaan 

1) Paham terhadap latar belakang penelitian 

2) Masuk ke lokasi penelitian 

3) Mencari sumber data dan mengumpulkan data 

4) Menyempurnakan data  

c. Pelaporan penelitian 

Pelaporan penelitian merupakan penyusunan hasil penelitian 

kedalam sebuah naskah skripsi sesuai dengan pedoman penulisan 

yang berlaku di UIN KHAS Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdiri Sekolah Menengah Kejuruhan Yayasan Pendidikan 17-01 

Lumajang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-

01 Lumajang awal berdirinya bernama Sekolah Teknologi Menengah 

Lumajang (STM TRISILA) berdiri pada tanggal 17 Agustus 1965, 

bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Lumajang. Diberi 

nama Trisila karena para pendiri pada umumnya berasal dari golongan 

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang terkenal dengan benteng Segitiga. 

Para pendiri STM Trisila Lumajang dimotori oleh guru-guru Sekolah 

Teknik Negeri Lumajang saat itu, dan sebagai kepala sekolahnya 

dipercayakan kepada Bapak Kaboel Soehermadi. Pada awal berdirinya 

STM Trisila membuka 2 jurusan yakni jurusan bangunan dan jurusan 

mesin. Domisili sekolah ini pada waktu itu ndompleng di Sekolah Teknik 

Negeri 1 Lumajang di Jalan Sekolah Teknik Lumajang pada sore hari 

pukul 14.00 s/d 20.00 WIB.90 

Tabel 4.1 

Para pendiri STM Trisila Lumajang 

 

No Nama Kedudukan dalam 

Pendirian 

Keterangan 
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1. MC. CH. Ghani Ketua Almarhum 

2. Kaboel Soeharmadi Wakil Ketua Almarhum 

3. Hendro Waloejo Sekertaris Almarhum 

4. Soekijoto Bendahara Almarhum 

5. Moch. Sjkoer Bagian Pendidikan Almarhum 

6. Abdoel Karim Anggota Sehat 

7. Soewono Anggota Almarhum 

8. Soetedjo Anggota Almarhum 

9. Moch. Djoepri Anggota Almarhum 

10. Soejarwo Anggota Almarhum 

11. Arijono Anggota Almarhum 

Pada tahun 1967 Sekolah Teknik Negeri 1 Lumajang dipindahkan 

ke Sekolah Cina (CHCI) dijalan Panglima Soedirman 168 Lumajang. 

Kepindahan ST Negeri 1 Lumajang membawa STM Trisila  mengadakan 

hubungan dengan SMA “17” Lumajang yang dipimpin oleh Bapak Drs. 

Bambang Sakri. Dari hubungan ini, akhirnya STM Trisila bergabung 

dengan Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Jawa Timur tepatnya pada 

bulan Nopember 1968 bertepatan dengan perpisahan lulusan pertama Hasil 

Ujian Negara. Sejak saat itulah STM “Trisila” berubah nama menjadi 

STM YP 17. Karena pembaharuan peraturan oleh Yayasan Pendidikan 

“Tujuh Belas”, nama STM YP 17 menjadi STM “17”. Kegiatan praktik 

pada saat itu diselenggarakan dengan : 

1) Jurusan Mesin, dipraktikkan di dua tempat, yakni : 

 Di ST Negeri 1 Lumajang untuk praktik permesinan, las, 

kerja bangku, dan lain-lain. 

 Di PJKA Klakah untuk praktik uap. 
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2) Jurusan Bangunan, dipraktikkan di dua tempat, yakni: 

 Di sekolah untuk praktik kerja kayu. 

 DI PJKA Lumajang untuk praktik ukur tanah. 

Pada tahun 1972, STM “17” membeli tanah seluas 2000 m2 di jalan 

Ahmad Yani Lumajang, dimuka PTP “Karung Resela” Lumajang. Dari 

hasil pembelian ini, tahun 1974 di bangun ruang praktik. Atas nama 

pribadi kepala sekolah telah membeli 2 Ha tanah di Sesa Jogotrunan. 

Tanah 2 Ha ini ditukar dengan tanah seluas 14.000 m2 di desa Rogotrunan 

yaitu terletak disekitaran tanah yang 2000 m2 tersebut. Sehingga tanah 

STM STM “17” dan tanah kepala sekolah luasnya menjadi 16.000 m2.  

Pada tahun pelajaran 1984/1985 ST Negeri Lumajang (dahulu ST 

Negeri 1) dipindahkan lagi ke jalan tembus kayubi, sekarang jalan Basuki 

Rahmat. Hal ini terjadi karena gedung CHCI diminta oleh pemerintah 

Daerah Tingkat II Lumajang untuk dialih fungsikan menjadi pertokoan. 

Dengan pindahnya ST Negeri Lumajang, maka STM “17” juga 

dipindahkan oleh pemerintah daerah tingkat II Lumajang disebelah utara 

ST Negeri Lumajang dengan dibatasi jalan jalan tembus KUD 

Tompokersan. Ditempat inilah STM “17” Lumajang yang berada di desa 

Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang mendapatkan 

perhatian dari pemerintah daerah tingkat II Lumajang berupa tanah seluas 

1880 m2, 5 ruang kelas teori, 1 kamar mandi, 2 WC. 

Karena belum ada tempat parkir sepeda, maka dalam waktu singkat 

dibangunlah halaman sekolah sebelah timur. Walaupun sudah memiliki 5 
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ruang teori, untuk kebutuhan kelas sesuai dengan daya tamping, maka 

tetap ndompleng di ST Negeri Lumajang. Dengan kepindahan ini pada 

tahun 1985 dapat membeli tanah seluas 500 m2 dan 700 m2 disebelah barat 

bangunan pemerintah tingkat II Lumajang. Sehubungan dengan upaya 

menyatukan proses belajar mengajar teori dan praktik ditempat yang baru, 

tanah dan bangunan yang berada di jalan A. Yani ditawarkan kepada 

STKIP PGRI Lumajang. Hasil penawaran ini oleh STKIP PGRI Lumjang 

tidak dapat dilunasi secara langsung, tetapi bertahap sesuai dengan 

kemampuan. Dari hasil tahap pelunasan, hal-hal yang dikembangkan pada 

tahun pelajaran 1985/1986 antara lain berupa: 

1) Pembangunan 4 ruang teori sebelah barat bangunan pemerintah 

Daerah Tingkat II Lumajang. 

2) Tahun 1986 dibangun ruang Kepala STM 17, Ruang guru, 

Kantor membujur kearah utara selatan. 

3) Tempat sepada guru, pegawai dan siswa membujur Timur ke 

Barat. 

4) Pentas terbuka. 

5) Menambah jurusan Rumpun Listrik, program studi Listrik 

Instalasi. 

Pada tahun pelajaran 1986/1987, tanah seluas 400 m2 yang terletak 

disebalah utara bangunan yang membujur arah utara selatan dan dapat 

berhubungan langsung dengan jalan H. Husni Thamrin ( sebelum jalan 

Agung sari) dapat terbeli. Dan titahun yang sama dapat dibangun ruang 
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praktik mesin dan las, ruang serba guna sekaligus ruang praktik listrik. 

Kemudian berhasil meraih juara II Lomba Cepat Tepat SMK bidang 

Dikmenjur di TVRI Stasiun Surabaya.  

Dalam memenuhi program masuk pagi serta dengan mengingat 

bahwa sejak tahun pelajaran 1983/1984 siswa SMP “17” dan SMA “17” 

harus tetap masuk pagi, maka STM “17” mulai tahun pelajaran 1987/1988 

hanya siswa kelas III yang masuk pagi pukul 07.00-12.45 dan siswa kelas I 

dan II masuk sore pukul 13.00-17.45 WIB.  

Pada tahun pelajaran 1988/1989 dibangun 4 ruang teori bagian 

utara, ruang guru, perpustakaan, 3 kamar mandi, 1 WC (sebagai pengganti 

yang dibangun tahun 1986), tempat sepeda guru/pegawai dimuka kantor, 

tempat parkir sepeda siswa, dan musholah. Kemajuan program masuk pagi 

mulai terlihat pada tahun pelajaran 1990/1991. Kelas I dimasukkan pagi 

bersama kelas III pukul 07-12.30 WIB, sedangkan kelas II masuk siang 

pukul 12.45-17.40 WIB. Pada tahun pelajaran 1991/1992 dibangun ruang 

komputer disebelah utara musholah dan sekaligus diisi 6 unit komputer. 

Jurusan baru rumpun otomotif program studi mekanik otomotif 

dibuka mulai tahun pelajaran 1992/1993 dengan SK Direktur Kejuruan. 

Untuk mengatasi kekurangan ruang teori dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, dibangun 3 ruang teori di pentas terbuka. Tepat pada bulan 

oktober 1992 tanah seluas 2063 m2 yang terletak didepan sekolah dapat 

terbeli berkat kerja sama dengan BPD Jawa Timur Cabang Kabupaten 
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Lumajang. Hal ini merupakan langkah awal dari keberhasilan masuk pagi 

seluruh siswa kelas I s/d kelas III.  

Pada pelajaran 1994/1995 diberlakukannya kurikulum 1994 dan 

juga dibangun 7 ruang teori, 2 kamar mandi, ruang koperasi/ruang 

persiapan bengkel elektronika. Dan pada tahun ini pula program kerja 

masuk pagi untuk seluruh siswa STM “17” Lumajang terwujud walaupun 

masih banyk terlihat bangunan-bangunan yang belum terselesaikan. 

Penggunaan ruang computer dan ruang guru ditukar untuk memenuhi daya 

tamping. Selama perjalanan sejarah mulai 17 Agustus 1965 sampai dengan 

17 Agustus 1994 ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, antara 

lain: 

a) Turut andil dalam pendirian PLKP (Pusat Latihan Keterampilan 

pemuda) yang diprakarsai oleh Bapak Soewandi selaku Bupati 

Daerah Tingkat II LUmajang pada tahun 1976. 

b) Ditunjuk oleh bidang Dikmenjur Provinsi Jawa Timur untuk 

mewakili Sekolah Swasta sebagai peserta Pemeran dalam 

rangka pembukaan STM Pembangunan Kaliwaron Surabaya. 

c) Mempunyai filiah di kencong kabupaten jember yaitu STM 

“17” Kencong dengan kepala sekolah Bapak Rekito.91 

Kemudian STM “17” terus berkembang dari tahun ke tahun. 

Sampai pada turunnya SK pada tahun 2018, STM “17” berganti nama 

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 
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17-01 Lumajang. Dan menjadi SMK Swasta yang memiliki akreditasi B. 

dan pada tahun 2020, salah satu siswa SMK YP17-01 Lumajang berhasil 

juara 3 Lomba Kopetensi Siswa (LKS) bidang elektrikal tingkat Jawa 

Timur mewakili kabupaten Lumajang.92 

2. Identitas sekolah 

a. Profil singkat sekolah 

Nama Sekolah : SMKS YP 17-01 Lumajang 

Nomor Statistik Sekolah : 322 052 110 001 

Nomor pokok Sekolah Nasional : 20521454 

Alamat Sekolah : Jl. M. Husni Thamrin 17 

Lumajang 

Kelurahan / Kode Pos : Tompokersan / 67311 

Kabupaten : Lumajang 

Provinsi : Jawa Timur 

Telepon : (0334) 881917 

Tanggal Pendirian Sekolah : 17 Agustus 1965 

Kelompok : Teknologi dan Rekayasa 

Bidang Keahlian /  

Program Keahlian 

: - Teknik bangunan / Desain 

pemodelan dan informasi 

bangunan. 

- Teknik instalasi tenaga listrik 

- Teknik permesinan 
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- Teknik audio video 

- Teknik kendaraan ringan. 

Bentuk sekolah/status : Biasa/swasta 

Sekolah swasta : No. 

P2T/1045/19.08/02/VIII/2019 

Akreditasi : SMKS Terakreditasi B 

SK Akreditasi : 1214/BAN-SM/SK/2018, 31 

Desember 2018. 

b. Visi dan Misi SMK YP 17-01 Lumajang 

Visi : Terwujudnya peserta didik yang terampil, berkarakter, 

berwawasan luas serta berkewirausahaan, berlandaskan 

Iman dan Taqwa. 

Misi : 1) Menciptakan peserta didik yang berwawasan luas, 

beriman dan bertaqwa. 

2) Menghasilkan lulusan yang berkopeten dan 

professional dibidang teknologi untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja pada DUDIKA (Dunia usaha, 

Dunia industry dan Dunia kerja). 

3) Menjalankan pembelajaran yang berorientasi 

pendidikan seikap, pengetahuan, keterampilan, serta 

pola kehidupan sesuai tuntunan agama dan budaya 

sosial dimasyarakat. 

4) Meningkatkan budaya kewirausahaan bidang produktif 
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dari pembelajaran. 

5) Membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan teknologi sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Tujuan : 1) Terciptanya tamatan yang memiliki kepribadian dan 

berakhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa 

2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai ketrampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan program keahliannya. 

3) Terdapatnya Unit Produk dan jasa disemua program 

keahlian untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. 

4) Terdapatnya sarana dan prasarana pembelajaran yang 

maksimal sesuai dengan fungsinya. 

5) Meningkatkan kerjasama dengan DUDIKA (Dunia 

Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja). 

6) Meningkatkan kerjasama terkait dengan 

penyelenggaraan pendukung pendidikan.93 

c. Organisasi dan Kelembagaan 

1)  Kepala Sekolah : Drs. Ludi Rahariadi 

2)  Kepala Tata Usaha : Dra. Ernani Alfiah 

3)  Waka Kurikulim : Ach. Nurul Qomari Setiawan, S.Pd 
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4)  Waka Kesiswaan : Budiyanto, S.Pd 

5)  Waka Humas : Ir. Bonjol Suharso 

6)  Waka Sarana dan 

Prasarana 

 Akhmad Imanuddin, S.Pd 

d. Data siswa  

Data siswa menunjukkan jumlah siswa yang ada di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang pada tahun ajaran 2020/2021.94 

Tabel 4.2 

Jumlah siswa SMK YP 17-01 Lumajang 

No. Program Keahlian Jumlah Siswa 

Pada Tingkat 

Jumlah 

I II III 

1. Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif 

52 51 62 164 

2 Teknik Pemesinan 11 15 15 41 

3 Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan 

3 4 5 12 

4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 4 8 8 20 

5 Teknik Audio Video 8 3 11 22 

Jumlah Siswa 78 81 100 259 
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e. Fasilitas sekolah 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, tampak secara 

rinci fasilitas gedung sekolah dibawah ini:95 

Tabel 4.3 

Fasilitas Gedung Sekolah 

No Nama Bangunan Jumlah 

1 Ruang Kelas 18 

2 Ruang guru 1 

3  Ruang kepala sekolah 1 

4 Ruang perpustakaan 1 

5 Ruang laboratorium  1 

6 Ruang tata usaha 1 

7 Ruang BP/BK 1 

8 Koperasi/Unit Produksi 1 

9 Ruang pertemuan 1 

10 Ruang Praktek Siswa (RPS) 

 a) Desain permodelan dan informasi bangunan 2 

 b) Teknik instalasi tenaga listrik 2 

 c) Teknik audio video 2 

 d) Teknik permesinan 4 

 e) Teknik kendaraan ringan (otomotif) 3 

11 Ruang Musholah 2 
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12 Toilet guru 1 

13 Toilet siswa 4 

14 Halaman upacara 1 

15 Tempat wudhu 1 

16 Kantin sekolah 1 

17 Pagar sekolah 1 

18 Tempat parkir guru 1 

19 Tempat parkir siswa 1 

20 Ruang OSIS 1 

21 Pos Satpam 1 

  

B. Penyajian dan Analisis 

1. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter religius di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang 

Pembentukan karakter pada suatu lembaga sekolah merupakan suatu 

keharusan, mengingat melalui karakter akan dapat mempengaruhi 

pandangan dan cara individu dalam menyesuaikan diri hidup dilingkungan 

sekolah maupun masyarakat. Karakter yang baik akan menjadikan 

individu menjadi baik dan begitu pula sebaliknya. Maka perlu adanya 

pembudayaan dan pembiasaan dalam pembentukan karakter. Hal ini 

dikarenakan pembentukan karakter tidak bisa dilakukan secara instan,  
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perlu adanya proses yang dilakukan secara berulang-ulang agar karakter 

bisa tertanam dalam diri individu secara utuh. 

Proses pembentukan karakter ini bisa terjadi dalam interaksi dan kerja 

sama antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

kelompok tertentu. Sesuatu yang ditanamkan dalam proses pembentukan 

karakter ini adalah nilai-nilai yang dipandang baik dan bermanfaat bagi 

individu dari segi moral keagamaan dalam kehidupan manusia. 

Penanaman nilai-nilai karakter dapat dilakukan oleh sekolah salah satunya 

melalui budaya sekolah. Budaya sekolah dianggap sebagai sekumpulan 

nilai, aturan, norma dan kebiasaan sehari-hari yang melandasi prilaku 

semua warga sekolah khususnya peserta didik. Budaya sekolah juga 

dicetuskan dari visi dan misi sekolah. Sehingga dapat budaya sekolah 

didalamnya mencakup seluruh aspek yang juga bisa menjadi ciri khas dari 

sebuah sekolah. 

Setiap sekolah tentunya memiliki perbedaan, baik dari segi 

permasalahan yang ada disekolah dan juga budaya sekolah yang tumbuh 

didalam lingkungan sekolah. Dalam penerapan budaya sekolah untuk 

membentuk karakter juga perlu adanya perbaikan-perbaikan. Karena tidak 

bisa dipungkiri bahwa suatu sekolah pada setiap masa dan generasinya 

pasti memiliki permasalahan yang berbeda khususnya mengenai karakter 

siswanya. Sehingga butuh yang namanya rekonstruksi budaya sekolah, 

sebagai bentuk pembangunan ulang sistem yang ada disekolah dengan 

tujuan menjadikan sekolah lebih baik lagi kedepannya. 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang atau biasa di kenal Sekolah Teknik Mesin (STM) merupakan 

salah satu sekolah yang melakukan rekonstruksi budaya religius guna 

untuk membentuk karakter religius siswanya. Hal ini berdasarkn latar 

belakang siswa yang notabenya kurang dalam segi sopan santun dan juga 

sering melanggar tata tertib sekolah. Selain itu juga sebagai bentuk untuk 

memaksimalkan kegiatan keagamaan disekolah tersebut.   

Bekaitan dengan adanya rekonstruksi budaya religius, bapak Ludi 

Rahariadi selaku kepala sekolah mengatakan : 

“Melihat fungsi utama sekolah sebagai tempat membina dan 

membimbing akhlak siswa, perlu adanya peningkatan sebenarnya, dan 
peningkatan itu bisa dilakukan melalui adanya rekonstruksi 

khususnya budaya religiusnya. Memang pembiasaan yang 
berhubungan dengan kegiatan keagamaan atau religius perlu 
ditingkatkan dilingkungan STM. Hal ini agar siswa yang awalnya 

kurang baik menjadi baik. Dan ini tidak hanya tugas dari kepala 
sekolah ataupun guru agama saja, semua harus ikut berkontribusi. Hal 

seperti ini terus kita tata dan kita benahi, apalagi penyediaan sarana 
dan prasarana yang memadai juga sangat diperlukan sebagai 
penunjang dalam memaksimalkan kegaiatan yang ada disekolah.”96 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam, ibu 

Luluk Mukaromah terkait rekonstruksi budaya religius: 

“Adanya rekonstruksi ini ya awalnya untuk memaksimalkan kegiatan 

ubudiyah siswa. Selain itu, karena anak-anak STM yang notabenya 
mereka yang anggaplah kurang baik, butuh penekanan dalam 
pembentukan karakter dan saya menggunakan dengan pendekatan 

melalui budaya religius. Bahwa dengan budaya religius ini, secara 
pengalaman hal-hal yang bersifat religius bisa melembutkan dan 

menenangkan hati manusia, termasuk anak anak STM. Dan  juga tadi 
yang sudah saya bilang bahwa adab dan akhlak mereka khususnya 
kepada guru masih kurang. Sehingga ketika kegiatan ubudiyahnya 
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berjalan dengan baik diharapkan ada efek pada diri anak-anak, 

hatinya anak-anak bisa lebih lembut dan anak-anak akan mudah 
menerima nasihat dan mudah diarahkan untuk bisa lebih baik 
khususnya cara mereka sopan terhadap gurunya.”97 

 
Rekontruksi budaya religius dilakukan demi perubahan kondisi 

sekolah menjadi lebih baik lagi dan khususnya untuk mengatasi masalah 

yang ada dalam internal sekolah yang berkaitan dengan siswa, guru 

maupun sarana prasarana sekolah. Adapun upaya yang dilakukan oleh 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang ini dalam merenkonstruksi budaya religius dengan merevisi visi 

dan misi sekolah serta mengadakan sarana dan prasarana pendukung 

dalam memaksimalkan budaya religius di sekolah. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh kepala sekolah yakni bapak Ludi Rahariadi, beliau 

menyatakan: 

“Disini visi dan misi sekolahnya pakai yang baru. Visi dan misi 

sekolah itu sebagai angan-angan sekolah kedepannya mau seperti apa 
dan sebagi acuan kedepannya sekolah mau bagaimana. Makanya 
untuk memudahkan bapak ibu guru menghafal visi di sekolah ini, 

maka kami menyingkatnya menjadi “Terka Awas Usaha Permata”. 
Terwujudnya Peserta didik yang terampil, berkarakter, berwawasan 

luas serta berkewirausahaan berdasarkan  iman dan taqwa. Apalagi di 
kurikulum sekarang siswa harus mempunyai karakter. Karakter yang 
harusnya baik dan disiplin, tentunya semua itu dilandasi iman dan 

taqwa. Kemudian motto kita yakni progresif (program religius 
inovatif). Sesuai motto yang tertera itu, yang menjadi titik point 

penting itu adalah siswa memiliki kepribadian yang baik, dan 
kepribadian ini dilakukan melalui pembelajaran dan pembiasaan yang 
didalamnya diajarkan nilai karakter yang berlandaskan iman dan 

taqwa tadi. Sebenarnya siswa itu yang paling harus dibentuk adalah 
akhlaknya, karena percuma pandai kalau siswa tersebut etikanya 

kurang. Untuk itu sebagai pendukung program sekolah disini perlu 
adanya aturan dan kurikulum sebagai perangkat agar semua program 
bisa berjalan secara efektif. Selain itu saya selaku kepala sekolah 
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selalu koordinasi terkait penyediaan saranan yang mumpuni demi 

terselengaranya program dengan baik dan juga demi kenyamanan 
siswa.”98 

 

Ibu Luluk Mukaromah selaku guru Pendidikan Agama Islam juga 

menjabarkan bahwa: 

“Dulu kegiatan ubudiyah seperti sholat dhuhur berjamah disini kurang 

efektif, itu karena musholahnya dipojok kecil, hanya cukup untuk 
menampung beberapa siswa saja.  Dalam pengkondisian sholat dhuhur 

berjamaah yang berkloter-kloter itu menjadi tidak efektif dan 
memakan banyak waktu. Alhamdulillah, atas respon baik dan inisiatif 
lembaga terkait hal itu serta adanya koordinasi kepala sekolah dengan 

semua pihak, 2 ruangan kosong yang cukup luas dilantai 2 dijadikan 
satu sebagai tempat sholat. Sehingga sekarang sholat dhuhur 

berjamaah bisa dilakukan bersama-sama. Selain sebagai tempat sholat 
berjamaah dank arena tempatnya yang cukup luas, kami juga bisa 
melakukan kegiatan istighosah setiap jumat pagi”99  

 

Adanya revisi visi dan misi sekolah sebagai upaya adanya 

rekonstruksi budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang, sebagaimana 

hasil pengamatan dan dokumentasi yang didapat oleh peneliti. Visi misi 

yang baru ditempel di beberapa ruangan dan dinding berupa banner. 

Sedangkan visi misi yang lama, masih terdapat diruang kepala sekolah 

berupa benner.100 Adapun visi misi SMK YP 17-01 Lumajang yang lama 

adalah sebagai berikut:101 

Visi : Menuju sekolah yang bermutu untuk mencetak kader-

kader bangsa yang berilmu, terampil, kreatif, mandiri dan 

berwawasab luas, berlandaskan iman dan taqwa. 
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Misi : 1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien 

dengan mengembangkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

2) Meningkatkan profil kemampuan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, sehingga menjadi guru maupun 

pegawai yang professional dalam bidangnya. 

3) Menumbuhkan dan meningkatkan penghayatan 

terhadap ajaran agama yang dianut serta menghargai 

kultur budaya bangsa sebagai pedoman kearifan dalam 

bertindak. 

4) Memberdayakan dan mengembangkan sarana dan 

prasarana secara maksimal. 

5) Mengadakan pelatihan pelatihan untuk menciptakan 

Sumber Daya Manusia yang berbakat, kreatif serta 

inovatif. 

6) Membina dan meningkatkan kerjasama dengan 

seluruh komponen masyarakat secara 

berkesinambungan. 

7) Berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

berkarakter mandiri, disiplin, professional pada dunia 

kerja. 

8) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 

9) Meningkatkan pengelolaan lingkungan sekolah secara 
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terpadu. 

10) Menyediakan jasa layanan diklat kejuruhan terpadu 

bagi masyarakat luas. 

Adapun rekonstruksi budaya religius untuk membentuk karakter 

religius siswa, diwujudkan dalam kegiatan ubudiyah dan juga kegiatan 

pembelajaran didalam maupun luar kelas yang dilakukan sebagai 

pembiasaan sehari-hari. Hal ini sebagai upaya menanamkan nilai-nilai 

karakter religius pada siswa.  

Sebagaimana yang dituturkan oleh kepala sekolah yakni bapak Ludi 

Rahariadi. 

“Budaya religius itukan cakupannya kalau disini ya sholat berjamaah 

dhuhur, kemudian istighosah setiap jumat. Dan dalam kegiatan 
istighosah ini, juga diselingi ceramah atau bisa dikatakan meberikan 
nasihat kepada siswa dari saya selaku kepala sekolah ataupun bapak 

ibu guru lainya. Setidaknya dengan adanya seperti itu bisa membuka 
pintu hati siswa-siswa yang nakal-nakal agar hatinya terketuk untuk 

berubah menjadi baik. Dan memang untuk kegiatan sholat berjamaah 
dan istighosah koordinatornya adalah guru agama. Kemudian sebagai 
bentuk etika dan sopan santun, memasuki halaman sekolah budayanya 

naik motor itu dituntun dan tidak boleh dikendarai. Karena sekolah ini 
tempat pendidikan dan pelatihan, pembiasaan budaya seperti itu perlu 

sekali kita terapkan. Supaya anak membiasakan diri, apalagi disini 
ketika siswa mulai masuk gerbang sekolah sampai ke tempat parkir 
mereka melewati ruang guru dan ruang kepala sekolah.  Jika dikaitkan 

dengan pendidikan agama Islam, hal seperti ini sama halnya seperti 
bentuk rasa sopan dan santun antara murid terhadap gurunya. 

Makanya dibuatlah program agar kendaraan siswa dituntun saat 
memasuki area sekolah. Tapi sempat kemarin-kemarin program ini 
tidak berjalan karena adanya covid-19, soalnya sekolah dilakukan 

secara daring.”102 
 

Terkait kebiasaan menuntun kendaraan saat memasuki area sekolah 

sebagai bentuk penerapan budaya religius yang berkaitan dengan sopan 
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santun dan adab kepada guru. Hal ini sebagaimana berdasarkan observasi 

peneliti bahwa pada pagi hari juga terdapat beberapa bapak/ibu guru yang 

standby didepan ruang kepala sekolah dekat gerbang masuk sekolah guna 

menyambut siswa dan juga agar siswa ketika masuk gerbang sekolah 

menuntun kendaraannya hingga parkiran. Hal ini bertujuan agar siswa bisa 

terbiasa tetap sopan, santun dan terdapat beberapa siswa yang senyum dan 

mengucapkan salam kepada bapak/ibu guru ketika memasuki gerbang area 

lingkungan sekolah. 

  
 

 
Gambar 4.1 

Siswa tidak mengendari kendaraan saat memasuki area sekolah 
 

 
Terkait budaya religius yang diterapkan disekolah juga diungkapkan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam SMK YP 17-01 Lumajang yakni ibu 

Luluk Mukaromah : 

“Ada 3 wujud budaya religius yang digunakan dalam membentuk 

karakter religius siswa disini. Yang pertama, yang awal-awal saya 
usahakan itu adalah kegiatan ubudiyah. Contoh seperti sholat dhuhur 

berjamaah. Kalau ngaji pagi kita masih belum, kita masih menyentuh 
masalah sholat, Dengan adanya sholat dhuhur berjamaah ini paling 
tidak mereka itu jiwa jiwa nakalnya dan tidak nurutnya itu bisa 

dihambat dengan sholat. Kan setelah sholat bawaannya itu adem gitu 
hatinya. Untuk ngaji di setiap paginya kita masih belum. Karena kita 

masih terbatas waktu. Ada juga selain sholat dhuhur berjamaah, setiap 
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jumat pagi itu ada istighosah. Karena saya meyakini dengan sentuhan 

budaya religius seperti ini akan memudahkan dalam ikhtiar 
menjadikan siswa disini memiliki karakter yang baik. Ada 
keterangan, bahwa seseorang yang dibiasakan berdzikir kepada Allah 

itu akan membuat hatinya lebih tenang dan tidak bergejolak. Kalau 
dalam segi prilaku, saya lebih menekankan tentang bagaimana adab 

mereka ketika berhadapan dan bertemu dengan guru. Contoh ketika 
lewat didepan saya dan guru lainnya harus bagaimana, harus nunduk, 
menyapa dengan baik, seperti mengucapkan “assalamualaikum” atau 

setidaknya minimal senyum, kalau berbicara khususnya kepada guru 
harus diawali “mohon maaf”, bagaimana cara menunjuk yang baik 

juga. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan saya sebagai guru Agama 
dalam membentuk karakter siswa, itu yang pertama dari segi 
ubudiyahnya kemudian adab siswa terhadap guru. Dan yang ketiga 

ialah pembelajaran yang diselingi seperti nuasa pesantren. Nah disini 
biasanya waktu pembelajaran saya sebelum pembelajaran dimulai 

anak-anak itu baca doa dan syiiran. Seperti membaca doa iftahlana, 
“iftahlana babal futui ya Allah, iftahlana baban ridho i wa rohma, 
allah ghuyu’tii ma uluuman nafiah, waghfirlana wa tim bikhusnil 

khotimah”. Itu  doa saya ambil dari doa santri sidogiri. Jadi sebelum 
memulai pembelajaran membaca itu, artinya ialah bukakan pintu 

ilmu-ilmu, keberkahan serta rohmat. Untuk penkondisian awal itu 
pertama saya tuliskan dan dicatat di buku PAI, karna gak semua siswa 
hafal. Tapi lambat laun karna sering dibaca sebelum pembelajaran itu 

siswa hafal. Jadi bisa dikategorikan yang pertama adalah ubudiyah, 
yang kedua masalah adab yang ketiga yaitu ada nuansa-nuansa 

pesantren saat pembelajaran.”103 
 
Disampaikan juga oleh Rio Setya Aji sebagai siswa kelas XII TKR 2 

yang mengatakan bahwa: 

“Disini kita kegiatan keagamaannya sehari-hari ya sholat berjamaah 
pak setiap dhuhur. Selain sholat berjamaah dhuhur juga ada pak 

istighosah setiap pagi. Kalau dulu sholatnya sebelum dilantai 2 ini 
kita sholat dimusholah pojok itu pak. Anak-anak kalau sholat itu 

masih gak tertip pak, sampek guru agamanya itu ngomel-ngomel pak, 
soalnya sholatnya bergantian dan masih antri pak. Tapi setelah 
dipindahkan disini, sholatnya bisa bareng dan tidak usah nunggu antri.  

Kalau sholat jumat kita tidak sholat disekolah pak, tapi kita dikasih 
waktu untuk ikut sholat jumat dimasjid deket kemenag pak. 

Kemudian kalau sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu, 
kemudian kalau pas pembelajaran agama itu baca doa iftahlana 
bersama pak, tapi saya tidak hafal doanya pak. Kalau pas 
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pembelajaran ya pak kadang juga dinasehati demi kebaikan kita pak 

sebagai siswa, disuruh sopan pada guru, saliman pada guru, terus 
biasa mengucapkan salam saat mau keluar masuk kelas pak.”104 
 

 
Gambar 4.2 

Sholat berjamaah dhuhur 

 

 
Gambar 4.3 

Membaca syi’ir pada pembelajaran PAI 

 
Kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan wujud dari adanya 

rekonstruksi budaya religius ini bertujuan untuk membentuk karakter 

religius siswa. Karakter religius itu mencakup rasa kesungguhan dalam 

menjalankan perintah Allah, bertutur kata yang baik, dan berperilaku yang 

sopan khususnya kepada guru di sekolah. Yang mana karakter tersebut 

bisa tertanam secara utuh. Sehingga ada hasil, yakni siswa tidak hanya 

baik di sekolah saja, tetapi juga bisa diterapkannya karakter religius itu 

dimasyarakat. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Ludi 

Rahariadi selaku kepala sekolah, menyatakan bahwa: 
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“Pembentukan karakter religius bagi siswa disini, supaya siswa disini 

itu dalam menjalankan budaya yang ada disekolah itu tidak merasa 
berat dan juga bisa berimbas pada diri siswa ketika diluar lingkungan 
sekolah. Yang awalnya sholat nya tidak tepat waktu menjadi tepat 

waktu, Yang awalnya sholatnya belum berjamaah menjadi bisa 
berjamaah semua. Apalagi ketika berhadapan dengan masyarakat, 

sopan santun itu sangat diperhatikan. Selain itu, malalui kegiatan 
istighosah disini tujuannya supaya siswa itu tau dan paham tata cara 
istighosah, syukur-syukur ketika dilingkungan masyarakat, siswa sini 

mampu dan bisa ketika disuruh untuk memimpin istighosah.”105 
 

Pelaksanaan rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter 

religius siswa, tentunya terdapat strategi dan cara yang digunakan dalam 

menanamkan nilai-nilai religius kepada siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti mengenai strategi dan cara menanamkan nilai-nilai 

religius kepada siswa yang dijabarkan sebagai berikut: 

Bapak Ludi Rahariadi selaku kepala sekolah menjelaskan tentang 

strategi dalam membentuk karakter religius siswa. 

“Untuk membentuk karakter religius, kita disini menggunakan 

pendekatan individual terhadap siswa kalau siswa nya memang ada 
masalah. Kalau nanti mencakup masalah kolosal. Kita dapat 
sampaikan dalam forum upacara waktu amanat pembina upacara, bisa 

juga saat forum istighosah bersama, kita sampaikan disana dan kita 
beri motivasi kepada siswa. Saya juga minta kepada kurikulum untuk 

jam mengajar. Saya masih ngajar dikelas X TKR 1 dan 2. Karena 
disitu saya bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa 
siswa. Betul aturannya boleh kepala sekolah itu tidak mengajar, tapi 

saya berupaya setiap tahun tetep saya minta jam mengajar. Dan 
disitulah sebagai wadah tempat saya memberi pembinaan, arahan, 

nasihat, motivasi kepada siswa saya, semisal ucapkan salam saat 
masuk kelas, salim terhadap bapak/ibu guru saat masuk kelas atau saat 
pulang. Jadi, saya juga bisa memonitoring langsung siswa saya, dan 

saya memilih TKR karena dikelas itu siswanya terbanyak. Selain itu, 
saya juga sampaikan kepada bapak/ibu guru. Mendidik siswa itu butuh 

yang namanya diulang-ulang, kontinyu, dan proses panjang. Tentu saja 
guru juga berperan penting, guru selain memberikan mata pelajaran 
juga harus bisa memberikan nilai sikap dan prilaku yang baik. 
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Sehingga siswa juga bisa meneladani guru, siswa memiliki sopan 

santun, menghargai kesemua orang khususnya bapak ibu guru disini. 
Saya sampaikan seperti itu.”106 
 

Hal serupa terkait strategi dalam membentuk karakter religius siswa 

melalui budaya religius di sekolah juga disampaikan oleh ibu Luluk 

Mukaromah selaku guru pendidikan agama islam,yakni sebagai berikut: 

“Perihal karakter religius siswa, dalam forum kelas saya sampaikan. 
Sebelum diaplikasikan biasanya saya menyampaikan pada anak-anak, 
khususnya yang baru kelas X. Kalau ketemu saya harus begini, kalau 

ketemu guru lainnya harus begini, gak boleh nglawan, harus sopan. 
kalau dalam pembelajaran, saya mencari bahan-bahan pembelajaran 

yang itu mendekati dengan dunia pesantren. Seperti membaca syiiran 
sebelum pembelajaran dimulai, adab ketika masuk dan keluar kelas, 
berbicara dengan guru harus sopan. Kalau perihal strategi ya mas, 

mungkin ini secara person ya bukan menyeluruh. Untuk menaklukan 
siswa disini tidak mudah mas. Dan saya tidak berhenti-hentinya 

menasehati mereka, apalagi soal akhlak. Tetapi terkadang ketika 
dinasehati, siswa itu nasihatnya masuk telinga kanan dan keluar 
telinga kiri. Dalam kontekstual lapangan, saya merasa ini berhasil. 

Jadi strateginya itu bikin anak takut ke saya. Misalnya ketika 
dinasehati anak-anak itu ngomel sendiri, itu saya pakai nada intonasi 

tinggi, heeeh, langsung gitu saya. bahasa saya itu menyerang mental 
mereka dan itu butuh untuk anak anak yang sulit diatur. Seperti pada 
istighosah, terkadang ada saja siswa yang tidak baca, saya tunjuk 

dengan ekspresi agak marah, ya supaya mereka membaca. Sikap saya 
memang keras kepada siswa, agar mereka bisa nurut. Memang 

membentuk karakter dan akhlak siswa perlu sedikit dipaksa, supaya 
lama kelamaan bisa jadi terbiasa.”107 
 

Dalam strategi membentuk karakter religius siswa, banyak upaya yang 

dilakukan oleh lembaga sekolah, hal ini sesuai dengan observasi peneliti 

bahwa terdapat poster 5S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun) 

didepan kelas, selain itu juga terdapat poster yang berisi kata-kata mutiara 

dan nasihat-nasihat yang tertempel didinding kelas. Kemudian dalam 

                                                                 
106

 Ludi Rahariadi, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 22 Nopember 2021. 
107

 Lukuk Mukaromah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 22 Nopember 2021. 



94 

 

 
 

pembelajaran diluar maupun didalam kelas, peneliti juga melihat terdapat 

beberapa bapak/ibu guru yang mengingatkan siswa yang ketika berbicara 

dengan guru menggunakan bahasa jawa agar selalu terbiasa menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan sopan.108   

2. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter disiplin di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang 

Disiplin merupakan ketaatan seseorang dalam mengikuti aturan atau 

ketentuan yang telah disepakati bersama. Disiplin sangat diterapkan dalam 

sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah. Hal ini sebagai bentuk 

pengendalian diri baik pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan 

agar dalam pelaksanaan kegiatan institusi bisa berja lan dengan lancar dan 

mencapai target yang ditetapkan. 

Melalui rekonstruksi budaya religius yang dilakukan oleh Sekolah 

Menengah Kejuruhan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang 

dijadikan cara agar peserta didik bisa memiliki karakter disiplin waktu dan 

displin dalam hal kebersihan. Disiplin waktu dalam hal ini mencakup 

kedisiplinan dalam ketepatan waktu dalam melaksanakan sholat dhuhur 

berjamaah. Adanya rekonstruksi budaya religius dalam membentuk 

karakter disiplin siswa ini didasari karena mengenai pelaksanaan sholat 

jamaah dhuhur yang awal pelaksanaannya dilakukan secara bergantian per 

kelas kemudian diadakan perubahan dilakukan secara bersamaan seluruh 
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kelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Luluk Mukaromah selaku 

guru pendidikan agama islam dan sekaligus koordinator kegiatan sholat 

berjamaah menyatakan: 

“Dulu yang dimusholah kecil itu untuk sholat dhuhurnya 
berjamaahnya itu tidak maksimal, iya itu kloter-kloteran, sehingga ada 
yang sholat ada yang tidak. Soalnya yang bertanggung jawab dulunya 

hanya guru agama waktu itu. Terus guru guru dulunya kan memang 
tidak dikondisikan untuk sholat berjamaah bareng, artinya tidak ada 

peraturan yang saklek disitu. Tapi kalau sekarang karena tempat 
musholahnya lebih luas. Secara kuantitas lebih banyak sudah. Tapi 
tetap, anak-anak disini harus perlu dioprak i ke kelas-kelas. Karena 

anak sini gak bisa kalau hanya disuruh dengan lisan meskipun pakai 
lospeker sekolah, mereka akan jarang dengarkan dan cuek aja gitu. 

Memang ada segelintir siswa yang langsung tertib ke tempat sholat 
tanpa harus dioprak i. Tapi masih banyak siswa yang harus dipaksa 
dulu, dioprak i, sampek saya geret-geret untuk menuju tempat sholat. 

Beruntungnya untuk saat ini saya dibantu juga oleh beberapa rekan-
rekan dalam pengkondisian sholat berjamaah ini.”109 

 
Hal ini juga selaras dengan penyampaian kepala sekolah mengenai 

pengkondisian sholat dhuhur berjamaah, yakni sebagai berikut: 

“Selaku kepala sekolah, harus selalu memonitoring. Dan kami disini 
selalu memberikan motivasi, memberikan informasi, selaku kepala 
sekolah  khususnya kepada bapak ibu guru dan staf sekolah. Kegiatan 

harus seperti ini, pengkondisian kegiatan harus bisa berjalan dengan 
baik, saya sampaikan seperti itu. Biasanya dalam monitoring saya 

selain saya turun langsung ikut berkeliling dalam pengkondisian siswa, 
saya juga menggunakan whatsapp Grup sebagai media komunikasi. 
Dalam grub itu terdapat mulai dari staff, bapak ibu guru dan kepala 

sekolah. Saya berikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada bapak ibu 
guru yang sudah turut ikut dalam mengkondisikan siswa. Dan bagi 

bapak ibu guru yang masih belum turut serta dan masih ada yang acuh 
tak acuh saya ingatkan supaya tidak seperti itu. Sering saya ingatkan 
seperti itu.”110         
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Bragi Ardiansyah salah satu siswa kelas XII TKR 1 juga 

menyampaikan terkait kondisi saat sholat dhuhur berjamaah, yakni sebagai 

berikut: 

“Dulu pak masih awal-awal diterapkannnya sholat dhuhur berjamaah 
secara serentak, anak-anak itu masih tidak segera ke musholah yang 
dilantai atas itu pak, anak-anak itu santai-santaian. Makanya guru agama 

nya dan guru-guru lainnya pas ada bel sholat dhuhur, pasti ngobraki anak-
anak pak supaya bisa segera wudhu dan ke tempat sholat. Tapi ya anak-

anak gitu pak, namanya anak STM diobraki dari tangga sana, anak anak 
lari ke tangga sini. Tapi sekarang karna kalau telat sholat berjamaah dan 
yang masih mbulet itu ada sanksi point pak, makanya sekarang agak tertib 

gitu pak. Tapi masih ada aja anak-anak yang nggak tertib pak, tapi itu 
kembali ke masing masing anaknya pak.”111 

 

 
Gambar 4.4 

Pengkondisian di tempat wudhu oleh guru 

 
Pengkondisian dalam pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah 

sebagaimana yang diamati oleh peneliti bahwa tampak beberapa guru 

ketika bel waktu istirahat siang yang akan memasuki waktu sholat dhuhur 

berkeliling ke setiap kelas khususnya lantai 2 untuk mengkondisikan siswa 

agar segera ke tempat wudhu, selain itu ada juga guru yang standby di 

lantai satu dekat tangga untuk mengarahkan siswa agar bisa langsung ke 

tempat wudhu. Adapun guru agama berkeliling ke sudut sekolah untuk 

mengkondisikan siswa yang masih ngobrol dan sekedar duduk duduk 
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untuk segera ke tempat wudhu. Kemudian beberapa guru ada juga yang 

berada disekitaran tempat wudhu untuk mengawasi siswa agar tidak 

bergurau saat berwudhu dan mengkondisikan agar bisa segera ke tempat 

sholat. Ketika ada siswa yang masbuk tetapi masbuknya ketika sholatnya 

hampir selesai, maka guru agama dan tatib mengkondisikan siswa-siswa 

tersebut untuk sholat berjamaah setelah siswa lain selesai. Kemudian 

nama-nama siswa yang masbuk dicatat sebagai bentuk punishment agar 

siswa bisa tertib dalam sholat berjamaah dhuhur. 112 Dalam pengkondisian 

sholat siswa, guru-guru tampak bersikap tegas. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

“Untuk anak-anak yang tidak tertib kegiatan ubudiyah, seperti sholat 

dhuhur berjamaah itu anak-anak yang molor dan masbuk atau ketika 
ditemukan anak-anak yang tidak ikut sholat berjamaah dhuhur. Saya 
sampaikan kepada anak-anak, bahwa resiko ketika tidak tertib itu 

namanya dicatat dan akan dikurangi nilai mata pelajaran agama nya, 
jika nilai agamanya jelek bisa saja tidak naik kelas. Ini selain sebagai 

bentuk punishment juga sebagai gebrakan supaya anak-anak takut dan 
bisa tertib.”113 
 

Pembentukan karakter disiplin siswa dalam hal ketepatan dalam 

pelakasaan sholat dhuhur berjamaah melalui rekonstruksi budaya religius 

selain dilakukan melalui upaya pengkondisian siswa oleh guru, juga 

melalui aturan yang didalamnya terdapat konsekuensi ketika siswa 

melanggarnya. 

Selain dalam hal kedisiplinan ketepatan waktu sholat berjamaah, juga 

terdapat pembentukan kedisiplinan dalam hal kebersihan. Pembentukan 
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kedisiplinan dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Luluk 

Mukaromah selaku guru pendidikan agama islam dan juga guru tatib 

menyatakan: 

“Terkait kebersihan, anak-anak sini itu jail mas. Kadang toilet itu kalau 
dibuka bau, kadang tidak disiram, kadang malah yang nyiram itu 
kepala sekolah. Nah karena hal itulah dan untuk menerapkan konsep 

an nadhofatul minal iman dan kebetulan toiletnya baru direnovasi. 
Makanya atas usulan kami dari team tatib dan persetujuan kepala 

sekolah. Bahwa toilet siswa harus selalu ditutup dan dikunci, dan 
untuk siswa yang ingin menggunakan toilet harus mengambil kunci ke 
kantor dulu dan setelah itu mengembalikannya. Dengan cara seperti ini 

mas, kita bisa tau siapa saja yang menggunakan toilet. Kan setiap pagi 
staf kebersihan selalu mengecek toilet. Jika ada toilet yang tidak bersih 

pastinya bilang. Dan jika ada seperti itu maka kita sebagai tatib akan 
memanggil anak-anak yang kemarin menggunakan toilet untuk 
diintrograsi, setidaknya ini sebagai salah satu cara menanamkan 

karakter disiplin dan rasa agar siswa itu terbiasa menjaga kebersihan. 
Karena sekarang saya juga tatib, saya koneksikan dengan guru agama, 

secara akhlak saya punya dasar karena saya guru agama dan secara 
kedisiplinan saya punya dasar karena saya guru tatib.”114 
 

Upaya rekonstruksi budaya dalam mebentuk karakter disiplin untuk 

menjaga kebersihan dengan membiasakan hal seperti yang dijelaskan 

sebagaimana yang dari pengamatan peneliti bahwa ketika terdapat siswa 

yang ingin ke toilet, siswa harus keruang guru terlebih dahulu dan izin 

untuk meminta kunci toilet kepada guru yang berada diruang guru atau 

kepada pak satpam. Kemudian siswa mengambil kunci pada tempat kunci 

yang berada diruang guru. Kemudian siswa yang sudah menggunakan 

toilet mengembalikan kembali kunci pada tempat kunci toilet diruang 
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guru. 115   Hal ini sebagai bentuk monitoring guru dan juga upaya agar 

siswa bisa tertib dan juga bisa membiasakan menjaga kebersihan. 

  

Tabel 4.4 

Hasil Temuan penelitian 

No Fokus Penelitian. Hasil Temuan 

1. Rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter religius siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 

1. Merevisi visi dan misi 

sekolah sebagai wujud 

dalam memprioritaskan 

nilai-nilai yang akan 

diterapkan disekolah. 

2. Memaksimalkan sarana 

disekolah dengan 

memindahkan tempat 

sholat ke tempat yang 

lebih luas, sehingga  

sholat berjamaah 

dhuhur bisa dilakukan 

secara serentak. 

3. Istighosah setiap jumat 

pagi. 

4. Membaca doa iftahlana 

dan Syi’iran sebelum 
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pembelajaran 

pendidikan agama 

islam dimulai. 

5. Menuntun kendaraan 

saat memasuki 

lingkungan sekolah. 

6. Adab sopan satun 

terhadap guru. 

2. Rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter disiplin siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. 

1. Terkait kediplinan 

ketepatan waktu sholat 

berjamaah dibuatlah 

aturan yang masbuk 

atau tidak ikut sholat, 

nama dicatat dan 

dikurangi nilai mata 

pelajaran PAI. 

2. Terkait kedisiplinan 

kebersihan, dibuatlah 

aturan toilet selalu 

terkuci dan bersih. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter religius siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 Lumajang. Dengan data 

yang didapat melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Adanya 

rekonstruksi budaya religius disekolah yang sangat berperan besar dalam 

pelaksanaannya adalah kepala sekolah dan guru. Hal ini karena kepala 

sekolah dan guru memiliki kuasa dalam pemilihan nilai-nilai yang akan 

diterapkan melalui budaya di sekolah. Dan tampak pada sekolah ini 

adanya koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan staf sekolah untuk 

merevisi visi dan misi sekolah yang didalamnya juga termuat nilai-nilai, 

norma dan ciri khas lembaga yang bisa diterapkan melalui budaya di 

sekolah, sehingga akan memunculkan sikap dan prilaku individu yang bisa 

menjadi sebuah kebiaasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Temuan tersebut sesuai dengan teori Harahap mengemukakan 

bahwa orientasi budaya di sekolah akan mencerminkan interaksi yang 

kompleks antara nilai (values), sikap (attitude), dan perilaku (behavior).116 

 Temuan tersebut juga sesuai dengan teori Sudrajat, yang 

menyatakan bahwa budaya sekolah sebagai tradisi, keyakinan, norma-
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norma dodalam sekolah yang dibentuk, diperkuat dan dipelihara melalui 

pimpinan sekolah dan guru.117 

 Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter religius 

tampak dalam kegiatan sholat berjamaah dhuhur serentak, istighosah, 

membaca doa dan syi’iran sebelum pembelajaran pendidikan agama islam 

dimulai, menuntun kendaraan saat memasuki lingkungan sekolah, dan 

bersikap sopan santun terhadap guru sebagai perwujudan agar siswa 

menjadi individu yang terpuji. Tidak hanya prilaku yang behubungan 

dengan Tuhannya melainkan hubungan dengan sesama manusia yang bisa 

tampak dalam prilaku yang baik.  

 Temuan tersebut sesuai dengan teori dari Nurcholis Madjid yang 

dikutib oleh asmaun Sahlan, disebutkan; 

 Agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat 

dan membaca doa. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang 

terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Agama dengan 

demikian meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup, yang 

tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur, atas dasar 

percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi dihari 

kemudian.118 

  Pembentukan karakter religius pada pelaksanaannya dilakukan 

secara terus-menerus dan kepala sekolah atau guru selalu mengingatkan 

peserta didik untuk selalu berperilaku baik, sopan kepada guru, supaya 
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menjalankan kegiatan ubudiyah dengan baik, hal ini selalu diingatkan oleh 

kepala sekolah atau guru dalam forum upacara saat amanat pembina 

upacara, forum istighosah, ataupun saat proses pembelajaran berlangsung. 

Hal ini berguna untuk memahamkan dalam diri peserta didik tentang nilai-

nilai religius, yang kemudian pemahaman tersebut bisa berimbas terhadap 

perilaku peserta didik. 

 Temuan tersebut sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Doni A. 

Koesoema yang membahas tentang metode pembentukan karakter dalam 

penerapannya dilembaga sekolah, disebutkan: 

Mengajarkan karakter kepada peserta didik sebagai cara 

memberikan pemahaman konseptual tentang struktur nilai tertentu dan 

keutamaannya yang kemudian menjadi rujukan dalam mewujudkan 

karakter tertentu. Cara ini memiliki 2 fungsi yakni untuk memberikan 

pengertian konseptual baru dan juga sebagai pembanding atas pengetahuan 

nilai yang telah dimiliki peserta didik.119 

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa adanya rekonstruksi 

budaya religius dalam membentuk karakter religius siswa menggunakan 

metode dengan mengajarkan karakter terlebih dahulu kepada peserta didik 

yang dilakukan sebagai cara untuk memberikan pengetahuan tentang 

wawasan nilai yang berlaku disekolah, sehingga dalam pemahaman 

peserta didik bisa mengkonstruksi pemikirannya untuk memahami nilai-

nilai karakter yang diajarkan dan akan muncul keinginan untuk berbuat 
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baik serta melakukan perbuatan baik. Kepala sekolah dan guru sangat 

berperan aktif dalam penanaman nilai religius ini melalui controlling dan 

monitoring, agar peserta didik bisa menerapkan nilai religius dalam bentuk 

prilaku yang bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.   

2. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter disiplin siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-01 

Lumajang. 

Pembentukan karakter disiplin di SMK YP 17-01 Lumajang 

menjadi upaya yang dilakukan demi terlaksananya rekonstruksi budaya 

religius secara efektif dan maksimal. Displin disini berkaitan dengan 

pengendalian diri peserta didik melalui peraturan dan mentaati kententuan 

yang sudah disepakati bersama. 

Wujud rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter 

disiplin ini tampak pada cara yang dilakukan dalam pengkondisian 

pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah, agar para peserta didik bisa disiplin 

waktu dan tertib saat melaksanakan sholat dhuhur berjamaah. Guru-guru 

bersikap tegas dalam mengkondisikan siswa pada pelaksanaan sholat 

dhuhur berjamaah, selain itu juga terdapat sebuah aturan yang masbuk atau 

telat sholat berjamaah karena molor atau yang telatnya sampai siswa 

lainnya yang berjamaah hampir selesai dan juga jika ditemukan siswa 

yang tidak mengikuti sholat dhuhur berjamaah, maka  akan dicatat 

namanya dan akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran pendidikan 

agama islamnya. Selain itu, rekonstruksi budaya religius dalam 
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membentuk karakter disiplin siswa tampak pada pengendalian kebersihan 

kamar mandi siswa yang dibuatlah aturan agar kamar mandi siswa selalu 

terkunci. Siswa yang ingin menggunakan kamar mandi harus mengambil 

kunci dan mengembalikannya dikantor dan jika terdapat kamar mandi 

yang kurang bersih atau tidak disiram maka siswa yang meminjam kunci 

saat menggunakan kamar mandi akan dipanggil dan di tindak lanjuti oleh 

guru. 

Temuan ini sesuai dengan dengan teori Asmaun Sahlan terkait 

dengan strategi dalam mewujudkan budaya religius, yakni sebagai berikut: 

 Strategi untuk membudayakan nilai-nilai melalui budaya religius 

disekolah dapat dilakukan melalui power strategi, yakni strategi 

pembudayaan agama disekolah dengan cara menggunakan kekuasaan atau 

melalui people’s power, dalam hal ini peran kepala sekolah dan guru 

sangat dominan dalam melakukan perubahan terhadap kebaikan peserta 

didik.120 

 Bedasarkan hasil analisis penulis, bahwa adanya rekonstruksi 

budaya religius dalam membentuk karakter disiplin siswa di SMK YP 17-

01 Lumajang bahwa yang mendominasi dalam keberhasilan membentuk 

karakter disiplin peserta didik dilakukan melalui power strategi. Jadi 

kepala sekolah dan guru mendominasi dalam keberhasilan dalam 

pembentukan karakter disiplin siswa. Dan pada pelaksanaannya di SMK 

YP 17-01 Lumajang ini dalam pengkondisian kediplinan siswa dengan 
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dibentuklah sebuah kebijakan atau aturan yang muncul atas koordinasi 

bersama antara kepala sekolah dan guru. Sehingga dengan adanya aturan 

ini, pengkondisian dilapangan seperti dalam pengkondisian sholat 

berjamaah dhuhur dan pengkondisian kebersihan toilet siswa bisa lebih 

mudah. Kepala sekolah dan guru melalui people’s power atau 

kekuasaannya bisa dengan mudah dalam pengendalian diri siswa untuk 

tetap bisa disiplin dan taat. Karena dengan adanya kebijakan terdapat 

terdapat punishment atau hukuman yang bisa dijadikan control untuk 

siswa yang melanggar sebuah aturan atau kesepakatan yang ada.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya, 

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter religius siswa di 

SMK YP 17-01 Lumajang, dilakukan dengan cara merevisi visi dan misi 

sekolah serta mengadakan sarana dan prasarana yang kurang sebagai 

pendukung dalam pelaksanaan budaya religius di sekolah bisa dilakukan 

secara maksimal. Adapun rekonstruksi budaya religius untuk membentuk 

karakter religius siswa yang mencakup prilaku siswa agar lebih taat serta 

patuh dalam kegiatan ubudiyah khususnya sholat berjamaah dan juga 

dengan ketaatan dalam kegiatan ubudiyah akan menjadikan siswa 

memiliki sikap sopan santun terhadap guru.  

2. Rekonstruksi budaya religius dalam membentuk karakter disiplin siswa di 

SMK YP 17-01 Lumajang, dilakukan oleh kepala sekolah dan guru 

melalui people’s power atau kekuasaan dengan mencetuskan sebuah 

aturan atau kebijakan pencataatan siswa yang telat dalam mengikuti sholat 

dhuhur berjamaah dan juga akan berimbas pada nilai mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam guna untuk mengendalikan diri siswa agar bisa 

disiplin waktu dalam pengkondisian sholat dhuhur berjamaah. Selain itu 

juga agar siswa bisa disiplin kebersihan pada toilet siswa dengan 

membuat aturan agar toilet selalu terkunci dan bersih. Dan jika ada siswa 
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yang tidak bersih dalam menggunakan toilet, maka akan dipanggil dan 

ditindak oleh guru. 

B. Saran 

 Setelah peneliti melakukan penelitian, maka penulis ingin memberikan 

saran yang diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan perbaikan beberapa 

pihak, yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan (YP) 17-

01 Lumajang diharapkan bisa terus konsisten dalam perbaikan budaya 

religius yang ada disekolah dalam membentuk karakter siswa agar sekolah 

memiliki ccultur yang sesuai dengan prioritas yang diterapkan pada 

lembaga sekolah. 

2. Bagi guru diharapkan untuk terus berkomitmen dan berkontribusi penuh 

dalam penanaman nilai nilai yang ada pada lingkungan sekolah untuk 

membentuk karakter siswa, sehingga dapat terciptanya suasana yang tertib 

dan harmonis dilingkungan sekolah. 

3. Bagi siswa diharapkan bisa memperhatikan penilaian karakter yang ada 

disekolah dan bisa memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan 

komitmen sesuai budaya yang berlaku dalam lingkungan sekolah.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Instrumen Penelitian 

A. Instrumen Observasi 

1. Letak geografis SMK YP 17-01 Lumajang. 

2. Kondisi Objektif SMK YP 17-01 Lumajang. 

3. Keadaan sarana dan prasaranan SMK YP 17-01 Lumajang. 

B. Instrumen Wawancara 

1. Bagaimana pendapat tentang latar belakang adanya rekonstruksi 

budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SMK YP 17-01 

Lumajang? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam merekonstruksi budaya 

religius dalam membentuk karakter siswa di SMK YP 17-01 

Lumajang? 

3. Apa nilai karakter yang di prioritaskan dalam rekonstruksi budaya 

religius di SMK YP 17-01 Lumajang? 

4. Apa wujud budaya religius yang diterapkan dalam membentuk 

karakter siswa di SMK YP 17-01 Lumajang? 

5. Bagaimana strategi yang digunakan dalam membentuk karakter siswa 

melalui rekonstruksi budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang? 

6. Bagaimana peran serta seluruh warga sekolah dalam membentuk 

karakter siswa melalui rekonstruksi budaya religius di SMK YP 17-01 

Lumajang? 
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7. Apa kendala dalam membentuk krakater siswa melalui rekonstruksi 

budaya religius di SMK YP 17-01 Lumajang? 

8. Bagaimana tolak ukur keberhasilan rekonstruksi budaya religius dalam 

membentuk karakter siswa di SMK YP 17-01 Lumajang? 

C. Instrumen Dokumentasi 

1. Visi dan Misi SMK YP 17-01 Lumajang. 

2. Kondisi lingkungan di SMK YP 17-01 Lumajang. 

3. Dokumen yang relevan dengan penelitian di SMK YP 17-01 Lumajang 
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Lampiran 5 

Dokumentasi 

 

Wawancara dengan kepala sekolah 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru PAI 

 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan siswa kelas XII TKR-2 
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Tempat sholat yang baru 
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Visi dan Misi sekolah yang baru 
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Himbauan Turun ketika memasuki area sekolah 

 

 

Poster budayakan 5S 



 

 
 

 

 

Tempat berwudhu siswa 
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