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 َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْونَ 

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum  kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

Kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl :90)

 Al-Qur’an, 16:90 
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ABSTRAK 

Nur Azizah, 2021: Implementasi Program Keagamaan Untuk Membentuk Karakter 

Religius Siswa MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang. 

Kata kunci: Program Keagamaan, Karakter Religius. 

 

Skripsi ini membahas tentang implementasi program keagamaan untuk 

membentuk karakter religius siswa, Kajian ini dilatar belakangi oleh  krisisnya 

nilai-nilai karakter bangsa dan makna perjuangan hidup yang dialami suatu bangsa 

akan berdampak luas terhadap timbulnya berbagai krisis-krisis lainnya. Untuk itu 

melalui adanya Gerakan Ayo Membangun Madrasah berupa kegiatan program 

keagamaaan dengan harapan siswa agar terbiasa mengikuti kegiatan keagamaan di 

madrasah maupun proses pembelajaran di kelas dan akan memiliki karakter religius 

yang baik dan disiplin dalam kehidupannya. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi 

Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang? 2) Apa  Saja Hambatan Implementasi Program 

Keagamaan  untuk Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul 

Masyithah Lumajang? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan bagaimana Implementasi 

Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang. 2) Memaparkan Apa Saja Hambatan Implementasi 

Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

Deskriptif, metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dimulai dari data Collection, data 

Condensation, data Display, dan Conclusions Drawing. Keabsahan data 

menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) bentuk dari pelaksanaan program 

Keagamaan di MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang berupa Shalat Berjama’ah, 

Merawat Jenazah, Laboratorium Agama (L.A), Mushofachah, Mencuci Tangan, 

Istighosah, Jum’at Beramal dan Menata Sepatu. 2) Hambatan ketika pelaksanan 

program keagamaan di MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang yaitu adanya Siswa 

yang kurang baik dalam menghafal, Siswa yang kurang disiplin dan Sarana dan 

Prasarana yang kurang memadai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan. 

Hal tersebut disebabkan pendidikan memegang peranan penting bagi 

kehidupan dan masa depan umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya 

merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan 

manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tujuan umum pendidikan 

adalah untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya masing-

masing sehingga peserta didik dapat berdiri sendiri di dalam masyarakat sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitarnya.1 

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat 

ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus 

dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan 

generasi yang diharapkan.2 

Maka peran pendidikan dikalangan Madrasah di tuntut untuk 

bersaing dalam inovasi pendidikan untuk mencerdaskan siswa yang 

berkarakter sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  

 

                                                             
1 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan ( Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2008), 

5. 
2Akhmad Muhalmin Azzel, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), 9. 

1 
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No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional menegaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3 

 

Sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tersebut, 

Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah budaya dan bangsa. 

Pendidikan karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu 

menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan 

tanggung jawabnya, dalam relasinya dengan orang lain dan dunianya dalam 

komunitas pendidikan. Karakter yang kuat akan menciptakan mental yang 

kuat sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat, pantang 

menyerah, berani mengarungi proses panjang. Karakter yang kuat 

merupakan prasyarat menjadi pemenang dalam kompetensi seperti saat ini 

maupun yang akan datang. Keberhasilan pembentukan karakter dapat 

diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari peserta didik dan warga sekolah 

lainnya. Perilaku tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : kesadaran, 

                                                             
3Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Ri, 2003), 6. 
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kejujuran, keiklasan, kesederhanaan, kemandirian keperdulian, kebebasan 

dalam bertindak, kecermatan, dan komitmen.4 

Dengan ini pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada 

pembentukan individu bermoral, cakap mengambil keputusan yang tampil 

dalam perilakunya, sekaligus mampu berperan aktif dalam membangun 

kehidupan bersama.5 Di antara ayat Al-qur’an yang menjadi dasar 

pendidikan karakter adalah berfirman didalam al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 

23-24 yang berbunyi: 

ااِ  ٓ  اِْحٰسنًا َوبِاْلَواِلدَْينِ  اِيَّاهُ  ٓ  اِْلَّ  آ  تَْعبُدُوْ  اَْلَّ  َربُّكَ  َوقَٰضى ۞  مَّ

 َْل وَّ  اُف    ٓ  لَُّهَما تَقُلْ  فََل  ُهَماِكلٰ  اَوْ  ٓ  اََحدُُهَما اْلِكبَرَ  ِعْندَكَ  يَْبلُغَنَّ 

 اَح الذُّل ِ ِمنَ َجنَ لَُهَما ِفضْ َواخْ  َكِرْيًما قَْوًْل  لَُّهَما َوقُلْ  تَْنَهْرُهَما

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيٰ  ب  ْحَمِة َوقُْل رَّ  ٓ  نِْي َصِغْيًراالرَّ

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika 

salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 

engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 

janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap 

keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai 

Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua 

(menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”6 

 

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang memuat tentang 

pendidikan karakter berupa Aqidah, Ibadah dan Akhlak yang harus  dalam 

                                                             
4 Sahlan, Asmaun dan Prasetyo Teguh, Angga, Desain Pembelajaran Berbasis 

Karakter(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 134. 
5Fihris, Pendidikan Karakter Di Madrasah Salafiyah(Semarang: Puslit Iain Walisongo, 2010), 24-

28. 
6Al-Quran.Terjemah. Dan Tafsir. Madinah, Al-Isra’:17.282. 
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memberikan bimbingan dan arahan sangat diperlukan untuk membentuk 

anak menjadi muslim yang berkualitas. 

 Dengan krisisnya nilai-nilai karakter bangsa dan makna 

perjuangan hidup yang dialami suatu bangsa akan berdampak luas terhadap 

timbulnya berbagai krisis-krisis lainnya. Diperparah oleh lemahnya budaya 

literasi dan lemahnya karakter di Madrasah. Karena lemahnya karakter 

tersebut bangsa ini menjadi limbung. Jika lack of character  itu Terus 

diabaikan, bangsa ini akan masuk ke tepi jurang yang dinamakan negara 

gagal.7 Apabila tidak segera dapat diatasi, dengan penuh kesadaran bersama 

maka pada gilirannya akan membawa akibat buruk terhadap perkembangan 

pola pikir masyarakat.  

Kondisi Madrasah di Jawa Timur yang masih banyak 

kekurangannya. Untuk itu melalui Gerakan Ayo Membangun Madrasah, 

seluruh komponen madrasah dapat dibangun dan ditingkatkan 

kemampuannya. Dengan kegiatan penguatan Program ini diharapkan dapat 

menjadi dasar dalam membangun dan mengembangkan literasi pada 

Madrasah, mendesign Madrasah yang sehat dengan mengembangkan dan 

mengevaluasi Unit Kesehatan Sekolah, serta tidak melupakan 

pengembangan Furudul Ainiyah. Tidak lupa Program ini menyentuh 

pengembangan sumber daya manusia Madrasah yaitu Kepala Madrasah, 

Guru, dan Pengawas. Berdasarkan realitas tersebut kemudian Bidang 

                                                             
7Anas Salahudin Dan Irwanto Al Krienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama 

Dan Budaya Bangsa (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2013), 31. 
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Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur membuat 

program pengembangan Madrasah terpadu yang diberi nama Gerakan Ayo 

Membangun Madrasah GERAMM. 

Menyikapi hal tersebut Kementrian Agama kantor wilayah Jawa 

Timur meluncurkan  program baru Gerakan Ayo Membangun Madrasah 

untuk mewujudkan Madrasah Hebat Bermartabat, yang diberi nama 

program GERAMM sebagai program untuk membangun Madrasah dengan 

mengoptimalkan potensi Madrasah. Dimana geramm terbagi menjadi 

beberapa program gerakan menjadi 7  komponen yaitu Gerakan literasi 

Madrasah, Gerakan Madrasah Sehat, Gerakan Furudul Ainiyah , Gerakan 

Madrasah inovasi, Gerakan Peningkatan Kompetensi Guru, Gerakan 

Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah Gerakan Peningkatan 

Kompetensi Pengawas.8 

Dengan gerakan baru yang dicanangkan oleh kementrian 

pendidikan Madrasah, penulis tertarik untuk meneliti di lembaga MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang yang menerapkan  program Gerakan 

Membangun Madrasah seperti Shalat berjama’ah, Laborate Agama, 

Istighosah dan lain-lain yang  merupakan bagian dari Program Keagamaan 

yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Alasan MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang memilih untuk menerapkannya dikarenakan 

Program yang serupa sudah dilaksanakan jauh sebelum terbentuknya progr

                                                             
8Https://Jatim.Kemenag.Go.Id/Berita/514960/Luncurkan-Program-Geramm-Plt-Kakanwil-

Pertegas-Komitmen-Jalankan-Program Diakses 11/02/20 Pukul 14:00 Wib 

https://jatim.kemenag.go.id/berita/514960/luncurkan-program-geramm-plt-kakanwil-pertegas-komitmen-jalankan-program%20diakses%2011/02/20%20pukul%2014:00
https://jatim.kemenag.go.id/berita/514960/luncurkan-program-geramm-plt-kakanwil-pertegas-komitmen-jalankan-program%20diakses%2011/02/20%20pukul%2014:00
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am gerakan madrasah , kegiatan di MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang 

sudah dilaksanakan dari tahun 2018 seperti hafalan surat-surat pendek, 

hafalan asma’ul husna, pembacaan ghorib hingga program tahfidz, dan lain-

lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pada jam 07.00 

sampai selesai yang dibimbing langsung oleh guru  yang telah ditugaskan. 

Selama Covid-19 yang awalnya diadakan shalat dhuha berjama’ah sekarang 

shalat dhuha di rumah masing-masing.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti perlu 

mengkaji lebih mendalam terkait program Program Keagamaan untuk 

membentuk karakter religius Siswa di MTs. Putri Nurul Masyithah 

Lumajang dengan judul skripsi yaitu IMPLEMENTASI PROGRAM 

KEAGAMAAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS 

SISWA MTs. PUTRI NURUL MASYITHAH LUMAJANG. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang berkaitan dengan judul “Implementasi 

Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius Siswa MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang ” adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter 

Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 

2. Apa Saja Hambatan Implementasi Program Keagamaan untuk Membentuk 

Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian.9 Hal ini harus mengacu pada masalah-masalah 

sesuai dengan fokus masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan 

penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana Implementasi Program Keagamaan untuk 

Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul Masyithah 

Lumajang. 

2. Memaparkan Apa Saja Hambatan Implementasi Program Keagamaan untuk  

Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul Masyithah 

Lumajang 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses penelitian yang 

akan dipaparkan setelah melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa 

manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Penelitian tentang Implementasi 

Program Keagamaan untuk Membentuk Karakter Religius Siswa MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang signifikan bagi 

semua pihak. Khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian serta 

                                                             
9Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Iain Jember Press,2018), 45. 
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memperkaya wawasan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai Penerapan Program Keagamaan untuk membentuk  karakter religius 

Siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang lebih 

baik terkait karya ilmiah yang peneliti tekuni. 

2) Memberikan wawasan secara utuh dan konkrit  yang berkaitan 

dengan Program Keagamaan untuk membentuk  karakter religius 

siswa. 

b. Bagi MTs. Putri Nurul Masyithah  Lumajang 

Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang ilmiah tentang 

Program Keagamaan untuk membentuk karakter religius siswa. 

c. Bagi Universitas Islam Negeri Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan dan melengkapi 

kepustakaan terkait dengan penerapan Program Keagamaan. 

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan, 

penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan, 
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program, atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang 

berusaha atau diharapkan bisa berubah.10 

Jadi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan terhadap 

suatu kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mencapai sebuah tujuan 

yang diinginkan. 

2. Program Keagamaan 

Program Keagamaan terdiri dari dua kata yaitu Program dan 

Keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Program adalah 

rencana atau rancangan mengenai sesuatu serta usaha-usaha yang akan 

dijalankan.11 Sedangkan Keagamaan berasal dari kata dasar “Agama” 

yang mendapat awalan “ ke-“ dan akhiran “-an”. Agama sendiri berarti 

kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan 

kepercayaan.12 

Jadi Program Keagamaan merupakan sebuah rencana atau usaha 

yang didalamnya terdapat penerapan dan pelaksanaan yang berkaitan 

tentang kegiatan maupun hal-hal yang menyangkut keagaman atau religius. 

3. Karakter Religius  

Menurut Pusat Pengembangan Kurikulum Kementrian Pendidikan 

Nasional mendefinisikan Karakter religius sebagai berikut:  

                                                             
10 Hamalik, Oemar, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosadakarya, 

2007), 65. 
11 W. J. S Poerwadarinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1982), 965. 
12 Dewi S. Baharta, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya:Bintang Terang, 1995), 4. 
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“sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain.”13  

 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa karakter Religius ada

lah usaha membentuk suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksan

akan ajaran agama yang dianutnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut akan 

dikemukakan secara umum pembahasan skripsi ini. 

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan 

daftar gambar. 

Bab satu berisi Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, 

sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dan dilanjutkan dengan 

kajian teori. 

Bab tiga berisi Metode penelitian, bab ini membahas tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

                                                             
13 Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk  

Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa, Oleh Pusat Kurikulum Depatermen Pendidikan 

Nasional, 2010, Diakses 30 Oktober 2012. 
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Bab empat berisi  gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis 

data serta pembahasan temuan, bab ini membahas tentang hasil penelitian yang 

meliputi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis sertadi akhiri 

dengan pembahasan temuan. 

Bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran, bab ini membahas 

tentang kesimpulan dari pembahasan empiris (laporan hasil penelitian) dan ditambah 

dengan beberapa saran yang diharapkan memiliki manfaat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berisi tentang perbandingan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian peneliti dilakukan, dengan 

bertitik fokus pada relevansi objek penelitian dengan cara membuat 

ringkasannya, baik yang belum terpublikasi maupun yang sudah 

dipublikasikan. Hal tersebut, guna sebagai bukti kekoorisinalitas penelitian 

yang dilakukan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainul Yaqin dalam Tesisnya 

yang berjudul Penguatan Karakter Religius Berbasis Kegiatan 

Ekstrakulikuler Furudul Ainiyah Pada Siswa SMP Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo. Merupakan tesis diProgram Magister Manajemen Pendidikan 

Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang tahun 2017/2018.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara 

mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Dengan analisis datanya 

menggunakan interaktif model. Pengecekan keabsahan data dengan kredib

ilitas, transverabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

Adapun hasil dari penelitian bahawasannya : (1) latar belakang 

kegiatan ekstrakulikuler furudh al-ainiyah adalah:(a) konsep teori 

pembelajaran materi fiqqih, aqidah, akhlaq, tauhid, hafalan, baca tulis Al-

12 
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Qur’an, (b) konsep terapan, mencakup akhlaq kepada Allah SWT, jujur, 

akhlak siswa kepada guru, tanggung jawab, disiplin, akhlak siswa kepada 

sesama. (c) menggunakan prinsip keterpaduan ajaran Rasul yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan Hadist serta moral knowing, moral feeling, dan moral 

action melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan sistem; (2) strategi 

perencanaan pendidikan karakter dilandasi model yang sistemik integratif. 

Pelaksanaanya menggnakan habitualisasi (pembiasaan), personifikasi, kete

ladan perilaku seseorang (role model), pengintegrasian kegiatan, program 

ektrakulikuler, intrakulikuler dan pembentukan lingkungan yang kondusif. 

Pengawasan menggunakan manajemen kontrol internal melalui tata tertib 

dan buku attitude, dan ekternal melalui home visit;(3) implikasinya output 

yang memilki pengetahuan akademik excellent dan religius awareness, 

yaitu memilki kesadaran mewujudkan sikap pengetahuan, sikap religius, 

sikap sosial, sikap keterampilan dan sikap kemandirian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wijayanti yang berjudul Peran 

Ekstrakulikuler Keagamaan dalam Membentuk Karakter Religius Siswa si 

SMPN 3 Malang. Merupakan skripsi di fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan 

program studi pendidikan agama islam di Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan 
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trianggulasi sumberdata dan teknik keabsahan data menggunakan 

trianggulasi sumber data.  

Adapun hasil penelitianya menunjukkan bahwa: (1) perencanaan 

kegiatan ektrakuler keagamaa dalam membentuk karakter religius di SMPN 

3 Malang memutuhkan perangkat pelatihan, yaitu silabus dan penilaian. 

Selain itu juga menggunakan metode agar mempermudah dalam proses 

pelaksanaannya. (2) pelaksanaan kegiatan ektrakulikuler  keagamaan di 

SMPN 3 Malang menghasilkan nilai-nilai religius yang ada dalam diri 

siswa. Seperti tertibnya siswa dalam shalat berjama’ah, sopan, dan disiplin 

dalam melaksanakan doa pagi serta membaca Al-Qur’an setiap masuk 

kelas. Pelaksanaan dilaksanakan setiap satu minggu sekali, (3) hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler adalah kurangnya minat siswa, 

karena di SMPN 3 Malang terdapat kegiatan ekstrakulikuler yang lainnya. 

Namun guru tidak putus asa untuk memberikan motivasi kepada siswa agar 

tertarik dengan kegiatan ekstakulikuler keagamaan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hilya yang berjudul Internalisasi Nilai 

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk Karakter Religius Siswa di 

SMA Negeri Ambulu Jember. Merupakan skripsi di fakultas tarbiyah dan 

ilmu keguruan jurusan pendidikan islam program studi pendidikan islam di 

institut agama islam negeri jember tahun 2017.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, metode 

wawancara dan dokumenter. Dengan analisa datanya menggunakan analisis 
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deskriptif dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan beserta trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik untuk 

mengukur keabsahan data. 

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hilya yaitu 1) 

nilai-nilai PAI di SMAN Ambulu dalam membentuk karakter religius 

adalah terdapat tiga pilar didalam Al-Qur’an diantaranya aspek akidah, 

aspek ibadah dan aspek akhlak. 2) proses internalisasi nilai-nilai PAI dengan 

melalui beberapa tahap diantaranya mengenalkan nilai-nilai islam kepada 

siswa, membiasakan siswa dengan hal-hal yang baik terkait nilai-nilai 

pendidikan agama islam dan nilai tersebut akan menjadi karakter religius.  

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan dengan  Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama, Tahun, 

dan Judul 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Muhammad 

Ainul Yaqin , 

2017,  

” Penguatan 

Karakter 

Religius 

Berbasis 

Kegiatan 

Ekstrakulikuler 

Furudul 

Ainiyah Pada 

Siswa SMP 

Nurul Jadid 

Paiton 

Probolinggo” 

1. latar belakang 

kegiatan 

ekstrakulikuler 

furudh al-aini 

adalah:(a)konsep 

teori pembelajaran 

(b) konsep terapan, 

(c)menggunakan 

prinsip keterpaduan 

ajaran Rasul yang 

bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist  

2. strategi perencanaan 

pendidikan karakter 

dilandasi model 

yang sistemik-

integratif. 

3. implikasinya output 

yang memilki 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

kegiatan 

Furudul 

Ainiyah 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaann

ya adalah 

terletak 

pada 

batasan 

masalah. 

Penelitian 

terdahulu 

membatasi 

masalah 

pada 

penguatan 

karakter 

religius. 

Sedangkan 

peneliti 

yang akan 

dilakukan 

adalah 
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pengetahuan 

akademik excellent 

dan religius 

awareness. 

untuk 

membentuk 

karakter 

religius 

siswa 

2 Yuni 

Wijayanti, 

2017, ”Peran 

Ekstrakulikuler 

Keagamaan 

dalam 

Membentuk 

Karakter 

Religius Siswa 

si SMPN 3 

Malang ” 

1. perencanaan 

kegiatan ektrakuler 

keagamaan memutu

hkan perangkat pelat

ihan, yaitu silabus d

an penilaian.  

2. Pelaksanaan kegiata

n ektrakulikuler  kea

gamaan menghasilk

an nilai-nilai religius 

yang ada dalam diri 

siswa. 

3. hambatan dalam 

pelaksanaan kegiata

n ekstrakulikuler 

adalah kurangnya 

minat siswa, karena 

terdapat kegiatan 

ekstrakulikuler yang 

lainnya. 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

sama-sama 

meneliti untuk 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

Perbedaann

ya adalah 

terletak 

pada 

batasan 

masalah. 

Penelitian 

terdahulu 

membatasi 

masalah 

pada peran 

ekstrakuliku

ler 

keagamaan. 

Sedangkan 

peneliti 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

Kegiatan 

Ekstrakulik

uler 

Furudul 

Ainiyah 
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3  Hilya, 2017, 

berjudul 

”Internalisasi 

Nilai 

Pendidikan 

Agama Isla 

dalam 

membentuk 

Karakter 

Religius Siswa 

di SMA Negeri 

Ambulu 

Jember” 

1. nilai-nilai PAI di 

SMAN Ambulu dala

m membentuk karakt

er religius adalah terd

apat tiga pilar didala

m AlQur’an diantara

nya aspek akidah, 

aspek ibadah dan 

aspek akhlak. 

2. Proses internalisasi 

nilai-

nilai PAI dengan mel

alui beberapa tahap 

diantaranya mengenal

kan nilai-nilai islam 

kepada siswa, membi

asakan siswa dengan 

hal-hal yang baik 

terkait nilai-nilai 

pendidikan agama 

islam dan nilai terseb

ut akan menjadi 

karakter religius.  

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

sama-sama 

meneliti untuk 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

Perbedaann

ya adalah 

terletak 

pada 

batasan 

masalah. 

Penelitian 

terdahulu 

membatasi 

masalah 

pada 

Internalisasi 

Nilai 

Pendidikan 

Agama 

Islam. 

Sedangkan 

peneliti 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

Kegiatan 

Ekstrakulik

uler 

Furudul 

Ainiyah 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Program Keagamaan 

Pengertian Program secara umum adalah rencana. Program adalah 

serangkaian kegiatan yang direncakan secara seksama. Dalam 

pelaksanaannya kegiatan tersebut berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 
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banyak orang.14 Sedangkan keagamaan berasal dari kata dasar agama yang 

mendapat awalan Ke dan akhiran an yang berarti aktivitas atau hal-hal 

yang menyangkut tentang keagamaan. 

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa Program 

Keagamaan merupakan sebuah rencana atau usaha yang didalamnya 

terdapat penerapan dan pelaksanaan yang berkaitan tentang kegiatan 

maupun hal-hal yang menyangkut keagaman atau religius dengan 

mengimplementasikan program gerakan furudhul ainiyah GEFA. 

Gerakan Furudul Ainiyah GEFA merupakan gerakan Madrasah  

untuk pembentukan peserta didik sebagai individu yang berkarakter dan 

berkepribadian islami. Istilah Furudul Ainiyah berasal dari kata Furudhul 

dan Ainiyah. Furudhul terambil dari kata dasar Fardhu yang berarti 

kewajiban sedangkan Ainiyah terambil dari kata ‘Ain berarti individual. 

Secara etimologis Furudhul Ainiyah berarti kewajiban-kewajiban yang 

bersifat individual.15 

Gerakan Furudul Ainiyah GEFA sebagai gerakan Madrasah untuk 

pembentukan peserta didik sebagai individu yang berkarakter dan 

berkribadian islam selain merupakan pengembangan dari gerakan 

Nasioanal penguatan pendidikan karakter (PPK) juga merupakan upaya 

yang hendak mendorong seluruh stakeholder Madrasah untuk 

mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara 

                                                             
14 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidikan dan 

Calon Pendidik (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 8. 
15 Tim Penyusun Gefa, Buku Pedoman Khusus Program Geramm, 208. 
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bertindak , dalam mengelola Madrasah. Dalam penerapan nilai-nilai 

Gerakan Furudul Ainiyah GEFA akan lebih mudah dengan penggunaan, 

Metode pembiasaan sangat efektif untuk menguatkan hafalan-

hafalan pada anak didik, dan untuk penanaman sikap beragama dengan 

cara menghafal doa-doa dan ayat-ayat pilihan, misalnya Rasullulah 

senantiasa mengulang doa-doanya di depan para sahabatnya, maka 

akibatnya dia hafal doa itu dan para sahabatnya yang mendengarpun hafal 

doa tersebut.16  

 Untuk itu, GEFA menempatkan lima nilai utama yang akan 

dikembangkan. Kelima nilai utama yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

17 

a. Religius  

Nilai religius mencermikan keberimanan terhadap Allah 

S.W.T yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama 

Islam, menghargai perbedaan Agama, menjunjung sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah, hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama lain. 

Nilai religius meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan manusia dengan Allah (hablum min allah), manusia 

dengan sesama manusia (hablum min annas), dan manusia dengan 

alam semesta (Lingkungan). Nilai religius ini tunjukan  dalam 

                                                             
16Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 93. 

17Tim Penyusun Gefa, Buku Pedoman Khusus Program Geramm, 211-212. 
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perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Sub nilai religius 

antara lain, cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan 

keprcayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk 

agama dan kepercayaan, anti buli dan kekerasan, persahabatan, ketu

lusan,  tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindu

ngi, yang kecil dan tersisih.  

b. Wathaniyah  

Nilai Wathaniyah (Nasionalis) merupakan cara berpikir, 

bersikap dan berbuat yang  menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi dan politik bangsa menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

Sub nilai wathaniyah antara lain: apresiasi budaya bangsa 

sendiri, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat 

hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya suku dan agama.18 

c. Mandiri 

Nilai Mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

tergantung pada orang lain dan memepergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk mereailisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. 

                                                             
18Penyusun Gefa, Buku Pedoman Khusus Program Geramm, 208. 
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Sub nilai mandiri antara lain: etos kerja (kerja keras), 

tangguh tahan banting, daya juang, professional, kreatif, keberania

n dan menjadi pemebelajaran sepanjang hayat.19 

d. Ta’awun 

Nilai ta’awun (gotong royong) mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan pertolongan pada orangorang yang membutuhkan.  Ta’awu

n antara lain: menghargai,  kerja sama, inklusi, komitmen atas keput

usan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, e

mpati, anti diskriminasi, anti kekerasan dan sikap kerelawanan. 

e. Integritas 

Nilai Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan,memiliki komitemen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas moral). Nilai integritas meliputi 

sikap tanggung jawab sebagai warga Negara, aktif terlibat dalam 

kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan  yang 

berdasarkan kebenaran. 

Subnilai integritas antara lain: kejujuran, cinta kebenaran, 

setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, 

                                                             
19Penyusun Gefa, Buku Pedoman Khusus Program Geramm, 209. 
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keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyand

ang disabilitas). 

Kelima nilai utama bukanlah nilai yang berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu 

sama lain, yang berkembang, secara dinamis dan membentuk 

keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter 

dimulai dari, individu dan madrasah perlu mengembangkan nilai-

nilai utama lainnya dengan berpedoman prinsip-prinsip 

pengembangan GEFA.20  

GEFA dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengguna

kan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Spiritual 

GEFA berfokus pada penguatan nilai spiritual (keagama

an) berupa ketaatan mengerjakan perintah Allah SWT. Nilai 

spiritual prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap 

individu peserta didil, guru, orang tua dan masyarakat. 

2) Moderasi islam 

GEFA berfokus pada penguatan nilai-nilai moderat 

(toleran, terbuka, menghargai keberagaman, menghargai perbe

daan) yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap 

individu peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat. 

 

                                                             
20Penyusun Gefa, Buku Pedoman Khusus Program Geramm, 212-213. 
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3) Universal 

GEFA berfokus pada penguatan nilai-nilai moral 

universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap 

individu dari berbagai macam latar belakang sosial dan budaya. 

4) Holistik 

GEFA dilaksanakan secara holistik, dalam arti 

pengembangan fisik (olahraga), intelektual (olah pikir), estetik 

(olah rasa), etika dan spiritual l (olah hati) dilakukan secara utuh-

menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran 

intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler, berbasis pada 

pengembangan budaya madrasah maupun melalui kolaborasi 

dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.  

5) Terintegrasi 

GEFA dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

memadukan, menghubungkan dan mengutuhkan berbagai 

elemen pendidikan, bukan merupakan program tambahan dalam 

proses pelaksanaan pendidikan. 

6) Partisipasif  

GEFA dilakukan dengan mengikutsertakan dan 

melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku 

kepentingan pendidikan sebagai pelaksana GEFA. Kepala 

madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan 

pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-
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nilai utama karaker dan kekhasan madrasah yang diperjuangkan 

dalam GEFA, menyepakati bentuk strategi pelaksanaan GEFA, 

bahkan pembiayaan GEFA. 

7) Kearifan Lokal 

GEFA bertumpu dan responsif pada kearifan lokal 

nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar 

kontekstual dan membumi. GEFA harus bisa mengembangkan 

dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat 

berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan 

jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 

8) Kecakapan Abad 21 

GEFA mengembangkan kecakapan-kecakapan yang 

dibutuhkan oleh peserta didik untuk abad 21, antara lain 

kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berfikir kreatif (cre

ative thinking), kecakapan berkomunikasi (comunication skill), 

termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dala

m pembelajaran (collaborative learning).  

9) Adil dan Inklusif 

GEFA dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan 

prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai 

kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan 

martabat manusia. 
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10)  Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik 

GEFA dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan 

perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, 

psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan 

keterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini 

kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu 

memperoleh perhatian intensif. 

11)  Terukur  

GEFA dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan 

prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan 

hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas 

madrasah mendeskripsikan nilai-nilai utama yang menjadi 

prioritas pengembangan di madrasah dalam sebuah sikap dan 

perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objetif; 

mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai yang 

mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh madrasah dan 

mengerahkan sumber daya dapat disediakan oleh madrasah dan 

pemangku kepentingan pendidikan. 

GEFA berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem 

pendidikan nasional. Terdapat tiga struktur yang dapat digunakan 

sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan 

karakter bangsa, yaitu:  

1) Struktur Program 
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Struktur program meliputi jenjang dan kelas (RA,MI,MTs 

dan MA). Pelaksanaan GEFA pada tiap jenjang melibatkan dan 

memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan 

madrasah. Pemanfaatan dan pelibatan ekosistem pendidikan 

memperkuat dimensi lokal kontekstual pendidika di daerah, 

sehingga GEFA tidak lepas dari nilai-nilai karakter yang bertumbuh 

dan berkembang pada ekosistem pendidikan yang sudah ada. Pelaku 

kunci dalam GEFA adalah kepala madrasah, pendidik, tenaga 

kependidikan, komite madrasah, dan pemangku kepentingan lain 

yang relevan dalam pengembangan GEFA. Masing-masing perlu 

memahami tugas dan fungsinya dalam rangka keberhasilan 

pelaksanaan program GEFA.  

2) Struktur Kurikulum  

GEFA tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, 

melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan. GEFA 

perlu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui berbagai cara 

sesuai dengan kerangka kurikulum yaitu alokasi waktu minimal 

yang ditetapkan dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan 

kegiatan ekstrakulikuler yang dikelola oleh satuan pendidikan sesuai 

dengan peminatan dan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, 

daya dukung, dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing.  
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Pelaksanaan GEFA disesuaikan dengan kurikulum pada 

satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui tiga 

cara, yaitu: 

(a) Mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam 

struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) 

melalui kegiatan intraulekuler dan kokurikuler. 

(b) Mengimplementasikan GEFA melalui kegiatan ekstrakulikuler 

yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 

(c) Kegiatan pembiasaan melalui budaya madrasah dibentuk dalam 

proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian dan keteladanan 

warga madrasah. Kegiatan-kegiatan dilakukan diluar jam 

pelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai 

dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana 

disetiap pendidikan. 

3) Struktur kegiatan 

Struktur kegiatan GEFA merupakan pilihan berbagai macam 

kegiatan bagi pembentukan karakter peserta didik yang 

menyeimbangkan keempat dimensi pengolahan pendidikan 

menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu olah raga, olah pikir, olah 

rasa dan olah hati. Madrasah bisa memilih struktur kegiatan 

yang akan mendorong terbentuknya keunikan, kekhasan, dan 

keunggulan madrasah (school branding). Pilihan prioritas kegi

atan GEFA diharapkan dapat mendorong madarasah menemuk
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an branding yang menggambarkan kekhasan dan keragaman 

budaya masing-masing.  

2. Karakter Religius 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai 

sifat- sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang yang lain atau disebut juga dengan watak atau  tabiat.21 

Menurut Simon Philips karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan. Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat 

dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan 

yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu 

dipikirkan lagi.22 Karakter adalah kepemilikan akan hal- hal yang baik. 

Sebagai orang tua dan pendidik, tugas kita adalah mengajar anak- anak dan 

karakter adalah apa yang termuat di dalam pengajaran kita.23 

Karakter  identik dengan akhlak, sehingga karakter  merupakan 

nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang mengikuti seluruh aktifitas 

manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri 

sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan dalam norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.24 

                                                             
21 http://Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.com (diakses pada tanggal 12 Januari 2018). 
22 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 70. 
23 Thomas Lickona, Persoalan Karakter ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 15. 
24 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 13. 
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Kementrian Lingkungan Hidup menjelaskan lima aspek Religius 

dalam Islam yaitu: 

a. Aspek Islam, yaitu menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan 

ibadah yang telah ditetapkan, misalnya shalat, puasa dan zakat. 

b. Aspek Ihsan, yaitu menyangkut pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. 

c. Aspek Ilmu, yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-

ajaran agama misalnya dengan mendalami Al-Qur’an lebih jauh. 

d. Aspek Amal, yaitu menyangkut tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, 

bekerja dan sebagainya. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25Abdul.Majid. Pendidikan Karakter Perspektif  Islam. (Bandung:PT Remaja Rosadakarya, 2011), 

33. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara dalam melakukan penelitian agar 

penelitian yang dilakukan terarah dan daapat mencapai tujuan.26 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian 

yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun 

secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga 

menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasa dimanfaatkan yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitiannya. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang, Jl. Kapten Kyai Ilyas No.16 RT.01 RW.07 

Tompokersan, kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312. 

Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut juga karena ketertarikan 

peneliti pada Program Keagamaan. Serta keadaan siswanya yang santri di 

                                                             
26 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan. (Bandung: Alfabeta CV. 2016), 

296. 
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pesantren sehingga program Keagamaan ini akan lebih mudah berkembang 

selain di Madrasah siswa juga akan menerapkan di lingkungan pesantren. 

3. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian disini adalah narasumber, atau partisipan, 

informan yang dapat memberikan informasi terkait data yang akan dicari. 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang 

tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang 

diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu.   

Adapun informan yang dipilih menjadi subyek dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Kepala Sekolah MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang. 

b. Guru MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang. 

c. Siswa MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.27 Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
27Sugiyono, Metode Penelitian, 224. 
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a. Observasi 

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, 

sehingga peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung di tempat 

yang diteliti tersebut. Dengan pengalaman langsung peneliti akan 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif.28 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.29 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

memanfaatkan keseluruhan pancaindera untuk mengamati dan 

memahami sebuah realitas, baik penglihatan (mata), pendengaran 

(telinga), perasaan (kulit), penciuman (hidung), dan sebagainya. Melalui 

observasi memungkinkan peneliti dapat melihat, dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Observasi dibagi tiga macam yaitu: observasi 

partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak 

berstruktur.30  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.31 Wawancara juga dapat diartikan 

                                                             
28 J.R.Raco,Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Pt Grasindo,2010), 112. 
29 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Buku Press, 2014), 75. 
30 Ibrahim,Metodologi Penelitian ,85.  
31 Sugiyono, Metode Penelitian, 231. 



33 

 

 

 

 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan 

yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut (narasumber). 

Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada 

informan terkait dengan judul penelitian. Wawancara terbagi menjadi 

tiga macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak 

berstruktur sebagai berikut: 

1) Wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan 

diperoleh. Sehingga peneliti sudah menyiapkan altenatif 

jawabannya.  

2) Wawancara semi-struktur yaitu wawancara yang pelaksanaanya 

lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Menemukan permasalah lebih bersifat terbuka karena pihak yang 

diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.  

3) Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap, hanya garis besar 

permasalahannya saja.32 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 

catatan atau benda tertulis seperti tulisan, gambar atau karya-karya lain 

                                                             
32Ibrahim, Metodologi Penelitian , 91. 
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yang mendukung penelitian, karena tujuan dari teknik ini ialah untuk 

membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi 

penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan pada saat penelitian 

dilapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian 

memilah-milah, mengklasifikasikan dan mensintesiskan data-data yang 

dihasilkan.33  

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah 

analisis kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan Data ( Data Collection) 

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau mentah yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian. 

b. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Miles dan Huberman (2014:10) “Data Condentation refers to process 

of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian., 244. 
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the data that appear in written-up field notesor transcriptions”. 

Dalam kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, 

menfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi data, 

mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan 

maupun transkip. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan penyatuan informasi yang 

memungkinkan untuk memberikan kesimpulan dari data yang ada. 

Penyajian ini dapat membantu memahami apa yang terjadi. 

d.  Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan. Data yang sudah dideskripsikan 

disimpulkan secara umum. setelah disimpulkan, analisis data kembali 

pada awal hingga semua data tersusun kompleks.34 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah usaha meningkatkan derajat kepercayaan 

data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan agar data yang 

diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.35 Dalam hal 

pemeriksaan terhadap keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

                                                             
34 Matthew B,Miles,A. Michcal Huberman,Johnny Saldana, Qualitatif Data Analysis : A Methods 

Sourcebook, (California : Sage Publications,2014), 31. 
35 Ibrahim,Metodologi Penelitian ,128. 
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dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun macam-macam 

triangulasi yaitu sebagai berikut :  

a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

b. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda.   

7. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan dalam penelitian secara umum terdiri atas tiga tahapan 

yaitu pra penelitian, tahap pekerjaan lapang dan tahap analisis data. 

a. Tahap Pra Penelitian 

Peneliti dalam tahap ini menyusun rancangan penelitian yang 

dimana dalam tahap ini ada enam tahapan di dalamnya yaitu: 

1) Menyusun Rancangan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat suatu rancangan penelitian 

terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, seperti 

mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul 

penelitian. 

2) Memilih Lapangan Penelitian 

Cara yang terbaik dalam penentuan lapangan peneiltian 

adalah dengan cara survei, mempertimbangkan dan mempelajari 

serta mendalami fokus dan rumusan masalah penelitian sehingga 



37 

 

 

 

 

dapat memangkas keterbatasan waktu, biaya dan juga tenaga yang 

telah dikeluarkan. 

3) Mengurus Perizinan 

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti adalah 

siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanan 

penelitian dan kemudian meminta izin kepada yang berwenang 

tersebut. Persyaratan yang perlu dimiliki oleh peneliti adalah 

bersikap terbuka, jujur, bersabar, simpatik dan empati, objektif 

dalam menghadapi konflik, tidak pandang bulu, berlaku adil dan 

sikap-sikap baik lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya peneliti 

dapat melakukan aksinya secara maksimal. 

4) Menilai Lapangan 

Setelah mengurus perizinan dan  di respons dengan baik 

oleh oleh lembaga yang ingin diteliti, maka selanjutnya peneliti 

melakukan penilaian terhadap lapang dengan tujuan mengetahui 

latar belaka objek penelitian, lingkungan penelitian, dan 

lingkungan informan.Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah 

dalam memperoleh data. 

5) Memilih dan Memanfaatkan Lingkungan 

Pada tahap ini peneliti memillih beberapa informan yang 

dianggap mampu memberikan informasi yang layak. 

6) Menyiapkan Peralatan Penelitian 
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Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai memi

lih dan memanfaatkan informan, maka tahap selatnya yang dilaku

kan oleh peneliti adalah menyiapkan peralatan yang mendukung 

penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah proses 

penelitian sehingga peneliti dapat menganalisis dan menyimpulka

n penelitian dengan mudah. Alat-alat yang digunakan berupa buku 

catatan, alat tulis, buku referensi, alat dokumentasi, dan lain-

lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

b. Tahap Pekerja Lapang 

Pada tahap ini peneliti mulai terjun ke lapangan. Peneliti 

mempersiapkan diri dengan memahami latar belakang penelitian, 

memasuki lapangan, harus perperan serta sambil mengumpulkan 

data. Selain persiapan dan tahapan di atas peneliti perlu juga 

mempersiapkan mental maupun kesehatan fisik dalam penelitiaannya. 

c. Tahap Analisis Lapangan 

Tahap analisis merupakan tahap terakhir dan penelitian, yang 

dimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Objektif Penelitian 

1. Profil MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang 

MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang berdiri pada tanggal 13 

Desember 1962 yang diresmikan oleh Bapak Bupati Lumajang R. Sukarjo. 

Pendiri MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang adalah Dra. Zamroh 

Debab, Hj. Zannifah Zarkasy dan Hj. Nyai Saidah Anas Mahfudz. MTs. 

Putri Nurul Masyithah Lumajang merupakan tranformasi nama dari 

lembaga pendidikan khusus putri dengan nama Mu’alimat sebagai sub 

lembaga dari Yayasan Nurul Masyithah Lumajang. 

Seiring perjalanan waktu Mu’alimat kemudian mengalami perubahan 

nama menjadi lembaga pendidikan Putri Nurul Masyithah, sehingga 

Mu’alimat pada level Madrasah Tsanawiyah berubah menjadi MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang. Sejak berdiri Madrasah ini mengalami 

banyak perubahan daan penngkatan kualitas guna menyesuaikan dengan 

perkembangan dunia pendidikan, baik dibidang SDM, sosial budaya 

maupun teknologi informasi dan komunikasi.  

Dinamika perkembangan zaman, tidak menjadikan pergeseran 

komitmen dari MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, yaitu tetap teguh 

menjaga komitmen sebagai madrasah di tingkat Madrasah Tsanawiyah 

yang siswanya adalah khusus putri. Komitmen ini menjadikan MTs. Putri 
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Nurul Masyithah Lumajang adalah satu-satunya lembaga pendidikan 

khusus putri. 

MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang merupakan satu-satunya 

Madrasah Tsanawiyah  Swasta yang peserta didiknya khusus putri yang 

berada di wilayah jantung kota Kabupaten Lumajang, saat ini tahun 

pelajaran 2018/2019 memiliki jumlah peserta didik yang mencapai 175 

orang. Jumlah tersebut berasal sari lulusan Sekolah Dasar (SD) mencapai 

48 % dan 52 % dari lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI), besarnya jumlah 

ini menunjukkan besarnya animo masyrakat yang mempercayakan 

kelangsungan pendidikan anak, selain itu juga letak lokasi Madrasah yang 

stretegis karena terletak di Jantung kota Lumajang, yaitu Jalan Kapten 

Kiyai Ilyas nomor 16. Lumajang. 

Perkembangan Madarasah ini ditunjang dengan keberadaan 

kemampuan dan kerja sama seluruh Sumber Daya Manusia (SDM). 

Jumlah seluruh personel Madrasah saat ini sebanyak 27 orang, terdiri dari 

13 orang tenaga pendidik, 3 orang tenaga adminstrasi (TU) 1 orang Tehnisi 

6 Orang Pembina Ekstrakurikuler, 2 Orang Pustakawati, 1 orang Penjaga 

sekolah sekaligus Pengemudi dan 1 Orang Cleaning Servis.36 

Kualitas tenaga pendidik sudah memenuhi Standar Pendidik dengan 

berijazah S.1  dan ada 1 orang yang sudah berijazah S2 dan 2 orang yang 

sedang menyelesaikan S2. Kepala Madrasah sudah mampu meningkatkan, 

kemajuan Madrasah baik segi kualitas maupun kwantitas, salah satunya 

                                                             
36 Data Madrasah, Staff MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, 22 Februari 2021, 08.08. 
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adalah meningkatnya jumlah siswa tahun baru 2018/2019 dengan jumlah 

siswa 175 orang dibandingkan tahun sebelumnya. kemudian jumlah 

rombongan belajar ada 6 rombel, kemudian pada tahun 2017 Madrasah ini 

sudah terakredasi dengan nilai 92 dengan kualifikasi A. 

MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, didalam menerapkan  

Kurikulum Satuan Pendidikan telah berupaya untuk menciptakan 

lingkungan madrasah yang agamis (Religius Culture) dengan aktifitas 

pembelajaran yang berkarakter “Sang Juara” sesuai dengan Visi dan Misi 

Madrasah.37 

IDENTITAS MADRASAH 

1. Nama Sekolah  : MTs  PUTRI NURUL MASYITHOH  

2. Nomor Statistik  : 121235080001 

3. Alamat    

  a. Jalan   : Jl. Kapten Kyai Ilyas No.16 Kode Pos  

  67311. RT.01 RW.07 Tompokersan  

   b. Kecamatan/ Kabupaten : Lumajang / Lumajang 

   c. Propinsi   : Jawa Timur 

4. No. Telp / Fax  : ( 0334 ) 882458  

5. Sekolah di buka tahun : 1962 

6. Luas Tanah   : 1004 m2 

    Status Tanah  : Wakaf 

7. Waktu penyelenggaraan : Pagi 

                                                             
37 Data Madrasah, Staff MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, 22 Februari 2021, 08.08. 
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8. SK/ Izin Pendirian Sekolah : No. L m /3/452/1982 

9. Status 

   a. Jenjang   : Terakreditasi A 

   b. SK    : No.164/BAP-S/M/SK/XI/2017 

   c. Tanggal   : 17  November 2017 

           10. Kepala Madrasah  : Dra. Qurrotul A’yun, M, Pd 

    a. NIY   : 126 01 207 

     b.  Pendidikan Terakhir : S2 

         b. Alamat   :  Labruk kidul RT. 39/RW.06  

        Kec. Sumbersuko            

                c. No. HP   : 08124951729 

 

Tabel 4.1 

KONDISI SISWA 3 TAHUN TERAKHIR 

 

TAHUN 

PELAJARAN 

KELAS 

JUMLAH 

VII VIII IX 

2016 -2017 74 66 84 224 

2017 – 2018 56 55 72 183 

2018 – 2019 68 54 53 175 
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Tabel 4.2 

KONDISI LULUSAN 

 

TAHUN 

PELAJARAN 

JUMLAH SISWA PROSENTASE 

KELULUSAN 

2014 -2015 65 100% 

2015 – 2016 84 100 % 

2016 – 2017 65 100 % 

2017 – 2018 72 100 % 

 

 

Tabel 4.3 

 

SARANA DAN PRASARANA 

 

No. Jenis Ruang 

Milik 

Baik Rusak Ringan Rusak Berat 

Jml 

Luas 

(m2) 

Jml 

Luas 

(m2) 

Jml 

Luas 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 

 Ruang 

Teori/Kelas  

6 225         

2. 

 Laboratorium 

IPA  

1 9         

6. 

 Laboratorium 

Bahasa  

          

7.  Laboratorium IPS            
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8. 

 Laboratorium 

Komputer 

1 55         

9. 

 Laboratorium 

Multimedia  

1 9         

10. 

 Ruang 

Perpustakaan 

Konvensional  

1 56         

11. 

 Ruang 

Perpustakaan 

Multimedia  

          

12. 

 Ruang 

Keterampilan  

          

13. 

 Ruang Serba 

Guna/Aula  

1          

14.  Ruang UKS  1 12         

20.  Koperasi/Toko  1 

6 

 

        

21.  Ruang BP/BK  1 9         

22. 

 Ruang Kepala 

Sekolah  

1 14         

23.  Ruang Guru  1 56         

24.  Ruang TU  1 28         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

25.  Ruang OSIS  1 9         

26. 

 Kamar 

Mandi/WC Guru 

Laki-laki  

          

27. 

 Kamar 

Mandi/WC Guru 

Perempuan  

2 8         

28. 

 Kamar 

Mandi/WC Siswa 

Laki-laki  

          

29. 

 Kamar 

Mandi/WC Siswa 

Perempuan  

5 20         

30.  Gudang  1 4         

31.  Ruang Ibadah  1 76         

32. 

 Rumah Dinas 

Kepala Sekolah  

          

33. 

 Rumah Dinas 

Guru  

          

34. 

 Rumah Penjaga 

Sekolah  

          

35.  Sanggar MGMP            
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

36.  Sanggar PKG            

37.  Asrama Siswa  1 94         

39. 

 Ruang 

Multimedia  

          

40. 

 Ruang Pusat 

Belajar Guru  

          

41.  Ruang Olahraga            

 

2. Visi dan Misi  

a. Visi 

“Terwujudnya generasi islam Qur’an berwawasan Ahlusunnah 

Waljama’ah ‘ala Nahdlatul ‘Ulama. 

 Indikator dari visi diatas adalah: 

1. Berkarakter Al-Qur’an dan Al Hadits  

2. Prestasi dalam bidang akademik dan non akademik 

3. Berbudaya IMTAQ 

4. Berkemampuan dibidang IPTEK 

5. Berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari 

6. Berpola hidup sehat jasmani dan rohani, terwujudnya 

lingkungan yang religius, aman, asri, indah, produktif dan 

inovatif 
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7. Istiqomah dalam ibadah, Sholat berjamaah, istighotsah dan 

membaca Alquran 

8. Rajin membaca buku selain buku mata pelajaran (Setiap hari). 

b. Misi 

1. Melaksanakan Pendidikan keagamaan Meningkatkan ketaqwaan serta 

terbentuknya jiwa dan perilaku Islami. 

2. Mengembangkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangka

n dan Islami (PAIKEMI). 

3. Meningkatkan mutu pendidikan di bidang akademik dan non akademi

k. 

4. Melestarikan dan mengembangkan olah raga, seni, dan budaya. 

5. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang IPTEK 

6. Menanamkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari 

7. Menanamkan pembiasaan membaca (Literasi) minimal 15 menit   hari 

8. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, asri, indah, produktif, dan 

inovatif.38 

B. Penyajian data dan analisis data 

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam salah 

satunya adalah peningkatan mutu dan daya saing Pendidikan Islam 

sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan (SNP). Salah satu upaya 

penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui 

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang kreatif, 

                                                             
38 Data Madrasah, Staff MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, 22 Februari 2021, 08.08. 
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inovatif dan mandiri. Maka untuk meningkatkan kualitas dibidang 

pendidikan tersebut Madrasah Tsanawiyah Putri Nurul Masyithoh 

Lumajang mengimplementasikan Program keagamaan agar sesuai 

dengan tujuan visi dan misi Madrasah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Madrasah 

Tsanawiyah Putri Nurul Masyithoh Lumajang dengan menggunakan 

tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Maka peneliti memaparkan data dari beberapa 

Narasumber terkait dengan judul “Implementasi Program Keagamaan 

untuk Membentuk Karakter Religius Siswa MTs. Putri Nurul 

Masyithoh Lumajang” dengan hasil sebagai berikut: 

1. Implementasi Program Keagamaan untuk Membentuk 

Karakter Religius pada Siswi MTs.Putri Nurul Masyithah 

Lumajang 

Dalam meningkatkan pengembangan budaya mutu dan pencitraan 

mutu layanan pendidkan Madrasah, Madrasah Tsanawiyah Putri Nurul M

asyithoh Lumajang berinovasi dengan menciptakan lingkungan madrasah

 yang berbudaya agamis ( Religius Culture) dengan aktivitas pembelajara

n yang berkarakter “ Sang juara” sesuai dengan Visi dan Misi Madrasah. 

Sebagai wujud dari nilai karakter religius dalam program GEFA ya

ng ada di MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang merupakan dari nilai ke

giatan keagamaan ubudiyah, kebiasaan, serta kedisiplinan dalam perilaku

 disetiap harinya. Yang mana aktivitas setiap harinya siswa MTs.Putri Nu
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rul Masyithah Lumajang melaksanakan kegiatan Ubudiyah (sholat dhuha

 dan dzuhur berjama’ah, membaca do’a sebelum dan sesudah belajar), 

kegiataan tahfidz. 

Dan hal tersebut juga termasuk dalam bagian program GEFA Madr

asah yang diterapkan mulai tahun ajaran 2018. Nilai religius mencermink

an keberimanan terhadap Allah. S.W.T yang diwujudkan dalam perilaku 

melaksanakan ajaran agama Islam, menghargai perbedaan agama, menjuj

ung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan  ibadah, hidup rukun dan d

amai dengan pemeluk agama lain.  

Sebagaimana penjelasan Kepala Madrasah MTs.Putri Nurul 

Masyithah Lumajang yaitu Ibu Dra. Qurrotul A’yun, M, Pd: 

“Sebenarnya pelaksanaan Program yang seperti GEFA sudah 

dilaksanakan jauh sebelum adanya Program Gerakan Ayo 

Membangun Madrasah yang di cetuskan oleh Kementrian Agama 

pada pertengahan Tahun ajaran 2019 di MTs Putri Nurul Masyithah. 

Namun istilah penamaannya bukan GEFA tetapi LA (Laborate 

Agama) yang sudah dilaksanakan sekitar pada Tahun 2000an. Yang 

mana dalam Program ini tidak hanya memfokuskan karakter saja 

melainkan dengan akhlak.”39 

 

Berdasarkan  pemaparan di atas bahwa, kegiatan yang serupa dengan 

GEFA sudah diterapkan sejak tahun  2000an yang dikenal dengan  istilah 

Laborate Agama,  hanya saja pada Tahun 2019 kegiatan GEFA lebih 

difokuskan agar setiap Siswa lebih disiplin dan berkarakter islami juga 

berakhlakul karimah yang baik sesuai dengan tujuan diadakannya GEFA. 

                                                             
39 Qurrotul A’yun, Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang,  07 April 2021. 
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Sehingga seluruh proses pelaksanaan kegiatan dalam Program keagamaan 

di pantau dan lebih terstruktur. 

Adapun program keagamaan yang sudah dilaksanakan di MTs Putri 

Nurul Masyithah dalam hal Religius adalah sebagai berikut: 

1) Shalat Berjama’ah 

Shalat Berjama’ah merupakan shalat yang dikerjakan bersama-

sama oleh Dua orang maupun lebih dan salah satunya menjadi Iman 

sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Pahala shalat berjama’ah 

akan dilipatkan menjadi 27 derajat dibandingkan dengan shalat yang 

hanya dilakukan sendirian. 

Seluruh Warga sekolah MTs Putri Nurul Masyithah 

melaksanakan shalat berjama’ah pada waktu shalat Dhuha dan Dzuhur 

secara bergantian dibagi menjadi beberapa gelombang yaitu seperti 

gelombang  1, gelombang 2 dan gelombang 3. Biasanya shalat 

berjama’ah dipimpin oleh Guru akan tetapi jika Guru datang terlambat 

maka salah satu Siswa menggantikan untuk memimpin shalat. Setelah 

melaksanakan shalat berjama’ah Guru dan Siswa melakukan Zikir dan 

Do’a bersama.  
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Gambar 4.1 

Dokumentasi Shalat Berjama’ah 

 

2) Praktek Merawat Jenazah 

Merawat Jenazah ialah kewajiban yang harus dilakukan setiap 

muslim terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Hukumnya adalah 

fardhu kifayah. Ada Empat kewajiban yang harus dilakukan oleh orang 

muslim terhadap orang yang sudah meninggal yaitu 

memandikan,mengkafani, menshalati, dan mengkubur. 

Salah satu kegiatan dari implementasi GEFA Religius adalah 

praktek merawat jenazah. Praktek merawat jenazah dilakukan oleh 

Siswa yang dilaksanakan sesuai dengan arahan atau bimbingan  dari 

Guru. Agar pembelajaran lebih kondusif setelah memberi materi 

mengenai cara merawat jenazah Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok kemudian mempratekkan tahapan-tahapan dalam merawat 

jenazah bersama kelompok   serta menghafalkan juga doa-doa yang 

berkaitan dengan cara merawat jenazah mulai awal hingga akhir. Yang 

mana sebagai media praktek Siswa menggunakan patung manusia 

sebagai fasilitas dalam proses pelaksanaan merawat jenazah ini. 
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Gambar 4.2 

Dokumentasi Praktek Merawat Jenazah 

 

Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Karimah S.Ag : 

“Dalam penerapan Program GEFA untuk membentuk karakter 

religius siswa MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang juga 

menerapkan kegiatan berupa praktek merawat jenazah. Untuk 

pelaksanaannya Siswa dibagi beberapa kelompok dan 

mempraktekkan setiap tahapan-tahapan proses merawat jenazah 

secara langsung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Praktek 

merawat jenazah ini menggunakan patung manusia sebagai media 

praktek merawat jenazah”.40 

 

3) Laborate Agama (LA) 

Laborate Agama merupakan kegiatan program khusus 

dibidang keagamaan khususnya mengkaji mengenai Al-Qur’an 

dengan beberapa ilmu yang terkait dengan kurikulum khusus 

yang menjadi pelajaran tambahan yang wajib diikuti oleh 

seluruh siswa dengan dibimbing oleh guru-guru yang sudah 

kompeten dibidangnya.  

                                                             
40 Karimah, Wawancara, MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang, 07 April 2021. 
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Dengan pengembangan Laboratorium Agama (LA) yang 

dilaksanakan setiap hari Senin sampai Hari Sabtu kecuali hari 

Jum’at karena istighosah. Kegiatan ini dimulai dari Pukul 

07.00- selesai. Yang mana kegiatan dalam Laboratorium 

Agama ini yaitu Hafalan bersama Guru pembina GEFA. 

Sebelum melakukan Hafalan biasanya Siswa membaca Asma’ul 

Husna terlebih dahulu dengan Menggunakan Metode Hanafida 

kemudian dilanjutkan membaca Nasab Nabi Muhammad, 

Qosihdah Fadhoilil-Qur’an kemudian pembacaan Komentar 

Ghorib. Dalam pelaksanaannya hafalan tersebut dilakukan 

secara mandiri atau indivu dengan maju ke depan untuk 

menyetorkan hafalan. 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Pembelajaran L.A di Kelas 

 

Dalam proses setoran hafalan dilakukan secara mandiri, 

siswa diberikan buku kendali dan prestasi sebagai bukti telah 

menyetorkan hafalan kepada Guru Pembina Kegiatan GEFA. 
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Buku kendali dan prestasi ini memiliki 4 kategori yaitu, 

Kategori 1 hafalan juz 30 dari Surah An-Naba’ sampai Surah 

Al- Naas. Kategori 2 Surah pilihan dan Nadom yang terdiri dari 

Surah  Yasin, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Waqi’ah, Surah Al-

Mulk, Surah Al-Jum’ah, Silsilah Nabi, Aqidatul Awam dan 

lain-lain. Kategori 3 Do’a Shalat Sunnah diantaranya ada Do’a 

Shalat Tahajud, Do’a Shalat Dhuha, Do’a Shalat Hajat, Do’a 

Shalat Witir, Do’a Shalat Istikharah dan Do’a Shalat Khusuf. 

Kategori 4 Do’a sehari-hari, terdiri dari Do’a Belajar, Do’a 

Makan, Do’a Tidur, Do’a Bangun Tidur dan lain-lain 

sebagainya. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Dra. Qurrotul A’yun, 

M, Pd: 

“Dalam pelaksanaan nilai mandiri ini setiap Hari Senin-Kamis dan 

Sabtu Siswa diberi Absensi dan buku kendali dan prestasi untuk 

pengembangan agar lebih disiplin dan tidak terlena akan tugasnya 

yang selalu di pantau dan dievaluasi serta lebih bertanggung jawab 

akan tugasnya. Dari buku kendali dan prestasi orang tua dapat 

melihat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Hal tersebut 

bertujuan supaya tercapainya nilai kemandirian pada kegiatan 

GEFA”.41 

 

Tahfidz atau menghafal Al-Qur’an merupakan suatu proses untuk 

memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur’an yang 

diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan cara menghafal diluar kepala 

agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari 

                                                             
41 Qurrotul A’yun, Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang , 07 April 2021. 
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kelupaan  secara keseluruan. Untuk itu sebagai Apresiasi Siswa yang telah 

selesai menempuh hafalan akan diwisuda dan penempuh hafalan terbaik 

akan diberikan penghargaan. Sebelum mengadakan Wisuda Juz ‘Amma 

MTs. Putri Nurul Masyhitah Lumajang mengadakan Pekan Munaqasah 

Laborate Agama dengan membacakan ayat Al- Qur’an atau Hafalan yang 

telah diselesaikan dengan fasih dan lancar sehingga siswa akan dinyatakan 

lulus bersyahadah dan diwisuda. Dengan adanya Wisuda Juz ‘Amma dapat 

menumbuhkan rasa semangat untuk menghafalkan. Hal ini juga diungkap 

oleh Muzdalifah Al Multazam kelas 9A siswa MTs. Putri Nurul Masyithah 

Lumajang mengatakan bahwa: 

“ Adanya LA sebagai implementasi karakter religius pada nilai 

integritas mempunyai banyak manfaat seperti menambah semangat 

hafalan dan meningkatkan skill baca Al-Qur’an, kita juga bisa 

mengetahui beberapa ilmu ilmu tentang Al-Qur’an seperti Ghorib, 

Tajwid dan Makharijul huruf dan suatu kebanggan sendiri setelah 

diwisuda dengan segala usaha yang telah dilakukan”. 42 

 

Selain itu siswa yang diwisuda akan diberikan penghargaan berupa 

uang pembinaan dengan  beberapa kategori yang telah ditentukan. 

                                                             
42 Muzdalifah Al Multazam. Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang,  07 April 2021. 
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Gambar 4.4 

Dokumentasi Wisuda Juz ‘Amma 

Dari pemaparan di atas Peran Guru Pembina sangat 

penting, untuk itu Guru mengupayakan membimbing, 

mengarahkan serta memotivasi siswa  agar mampu mengejar 

target hafalan. tidak hanya siswa dan Guru yang berperan dalam 

proses GEFA melainkan orang tua juga berperan sehingga 

Siswa dalam melalukan pembelajaran lebih terkontrol dan 

terstruktur 

4) Mushofachah 

Mushofachah merupakan kegiatan menyambut kedatangan 

Siswa dan civitas akademik dilingkungan sekolah dengan 

bersalaman diiringi dengan ucapan salam . kegiatan ini dilakukan 

setiap hari dengan  cara siswa bersalaman  dengan mencium tangan 

para dewan guru yang sedang bertugas menyambut siswa di pintu 

gerbang masuk lingkungan sekolah. Namun selama adanya pandemi 



57 

 

 

 

 

Covid-19  kegiatan ini tetap di jalakan sesuai dengan protokol 

kesehatan . 

 

Gambar 4.5 

Mushofachah 

5) Mencuci Tangan 

Kegiatan ini dilaksanakan sebelum memasuki kelas 

setelah di cek suhu oleh Guru Piket yang menjaga di 

gerbang sekolah selama masa Pandemi Covid 19. 

 

Gambar 4.6 

Mencuci Tangan 
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6) Istighosah  

Istighosah merupakan kegiatan berdo’a bersama untuk meminta 

pertolongan dari Allah SWT agar terhindar dari bahaya dan musibah. 

Kegiatan Istighosah di MTs Putri Nurul Massithah dilaksanakan pada 

setiap Hari Jum’at, pada Awal dan Akhir tahun, Jum’at manis dan pada 

waktu akan pelaksanaan Ujian Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk 

lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Lazida Nauli kelas 8: 

“Dalam kegiatan Gefa untuk membentuk karakter religius siswa 

yaitu Shalat Dhuha dilanjutkan Do’a bersama, Laborat Agama, 

Shalat Dzuhur berjama’ah, Istighosah. Yang mana kegiatan tersebut 

dapat menumbuhkan sikap spiritual dalam diri siswa, Siswa lebih 

percaya diri, taat, punya toleransi tinggi dan berprestasi”.43 

 

 

Gambar 4.7 

Dokumentasi Istighosah 

 

7) Jum’at Beramal 

                                                             
43 Lazida Nauli, Wawancara Online, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang, 15 April 2021 
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Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Jum’at setelah 

istighosah. Uang Jum’at beramal diperoleh dari hasil akumulasi 

sedekah Siswa mulai hari Senin sampai dengan Hari Jum’at. Yang 

mana hasil dari Jum’at beramal akan di Infaqkan kepada yang 

membutuhkan. 

Hal ini juga dijelaskan oleh Muzdalifah Al Multazam kelas 9A 

siswa MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang mengatakan bahwa: 

“Selain kegiatan shalat berjama’ah ada juga kegiatan Jum’at 

beramal dan menata sepatu. Untuk Jum’at beramal dilaksanakan 

setelah selesai Istighosah dan dalam hal menata sepatu ini 

merupakan tradisi sekolah, mengamalkan sunah Rasulullah juga 

melatih Siswa disiplin dan rapi.”44 

 

8) Menata Sepatu 

Tradisi di MTs. Putri Nurul Masyitah Lumajang adalah 

menggunakan kaki kanan ketika akan memasuki Musolah 

maupun Masjid dan menggunakan kaki kiri ketika akan keluar 

dari Musolah atau Masjid tersebut sebagai penerapan sunnah 

Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga wajib menata sandal 

atau sepatu sebelum memasuki Musolah dan Masjid. Hal ini 

juga dijelaskan oleh Ibu Dra. Qurrotul A’yun, M, Pd:  

“Coba di lihat ke Musolah Mbak, uniknya disini anak-anak sebelum 

memasuki Musolah yaitu masuk menggunakan kaki kanan dan arah 

sepatu menghadap ke lawan arah Musolah sehingga ketika keluar 

Musolah akan memudahkan siswa menggunakan kaki kiri, selain itu 

kegiatan ini juga sebagai penerapan sunnah Nabi Muhammad SAW 

dan sepatu terlihat rapi tidak berantakan.”45 

 

                                                             
44 Muzdalifah Al Multazam. Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang,  07 April 2021. 
45 Qurrotul A’yun, Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang , 07 April 2021. 
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2. Apa Saja Hambatan Implementasi Program Keagamaan untuk  

Membentuk Karakter Religius pada Siswa MTs.Putri Nurul 

Masyithah Lumajang 

 Masalah atau problem merupakan suatu persoalan atau 

kendala yang harus di pecahkan dan diselesaikan.  Adapaun 

kendala atau masalah yang terjadi ketika penerapan program 

keagamaan antara lain sebagai berikut: 

1) Hambatan ketika pembiasaan Shalat Berjama’ah 

Dari hasil Observasi yang peneliti temukan diketahui 

bahwa secara keseluruhan siswa sudah melaksanakan shalat 

Berjama’ah tepat waktu. Sisanya hanya sedikit sekali yang 

terlambat ikut shalat berjama’ah. Hal itu dikarenakan siswa 

masih KBM dan ada siswa yang masih mengantri ketika 

wudu’ karena datangnya terlambat, sehingga Siswa yang 

terlambat akan melaksanakan shalat pada gelombang ke-2 

dan ke-3. Hanya saja ketika ada Pandemi Covid 19 yang 

semula shalat dhuha di sekolah menjadi shalat di rumah. Hal 

ini dijelaskan oleh Ibu Karimah S. Ag, beliau mengatakan: 

“Memang semenjak adanya Covid 19 anak-anak shalat 

dhuha di rumah mbak. Jadi ketika sudah di sekolah anak-

anak sudah siap dan  langsung memulai pembelajaran 

seperti biasa. Jadi untuk saat ini memang kurang efektif, 

anak-anak juga pulangnya lebih awal daripada 

sebelumnya.”46 

                                                             
46 Karimah, Wawancara, MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang, 07 April 2021. 
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Dan Kurangnya tempat yang kurang memadai seperti 

Mushola yang kurang luas sehingga dalam pelaksanaan 

shalat berjama’ah harus dibagi menjadi beberapa gelombang. 

Hal ini dikarenakan Mushola digunakan oleh siswa Madrasah 

Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. 

2) Hambatan ketika Kegiatan Laborate Agama 

Tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda dapat 

menjadi hambatan dalam  proses menghafal, sehingga ada 

beberapa Siswa yang tidak bisa melakukan Wisuda Juz 

‘Amma karena belum  menghafal beberapa kriteria yang 

menjadi persyaratan untuk di wisuda. Seperti yang dikatakan 

oleh salah satu Siswa yaitu Muzdalifah Al Multazam kelas 

9A siswa MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang 

mengatakan bahwa: 

“Biasanya disuruh harus hafal mbak, tetapi kalau tidak bisa 

ya tidak apa-apa tetapi harus hafal gitu. Kadang karena ada 

anak yang memang dia-nya tidak bisa jadi mampunya 

Cuma bisa hafal hanya itu, jadi ada memang beberapa yang 

tidak wisuda karena tidak masuk kriteria untuk di 

wisuda.”47 

 

Dengan tingkat kemampuan berbeda-beda tersebut 

maka Guru bisa memaklumi jika ada beberapa Siswa yang 

belum mencapai kriteria. Biasanya siswa tersebut ada 

                                                             
47 Muzdalifah Al Multazam. Wawancara, MTs. Putri Nurul Masyithah Lumajang,  07 April 2021. 
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pembinaan khusus dan diberi motivasi agar siswa lebih 

semangat dan giat dalam menghafal.  

3) Hambatan ketika Mushofachah 

Yaitu masih ada beberpa Siswa yang terlambat dan 

tidak mengikuti proses belajar mengajar secara menyeluruh. 

Siswa yang terlambat akan di catat ke dalam buku yang akan 

diakumulasi dan di umumkan pada hari jum’at. Siswa akan 

diberi sanksi-sanksi tertentu sesuai dengan seberapa 

seringnya terlambat. Karena adanya siswa yang terlambat 

juga akan menghambat proses KBM yang menyebabkan 

siswa ketinggalan beberapa materi pembelajaran dan 

tertinggal dengan temannya. Selain itu juga dengan adanya 

siswa yang tidak masuk kelas tanpa adanya keterangan juga 

dapat menghambat proses KBM. 

4) Hambatan ketika menata sepatu 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan 

masih ada siswa yang kurang disiplin dalam menata sepatu. 

Masih ada beberapa sepatu yang masih berantakan dan tidak 

tertata rapi. Hal tersebut dikarenakan siswa terlambat dan 

terburu-buru ketika akan memasuki Musholah. 

C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan merupakan keterkaitan antara kategori-

kategori yang dikemukakan dengan hasil penelitian atau temuan-
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temuan di lapangan. Adapun hasil penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi baik secara formal 

maupun non-formal serta dilakukan secara Daring. Adapun 

pembahasan temuan hasil penelitian sebagai berikut; 

1. Implementasi Program Keagamaan untuk Membentuk 

Karakter Religius pada Siswa MTs. Putri Nurul Masyithah 

Lumajang 

Kegiatan  keagamaan Ubudiyah merupakan wujud dari sikap religius 

yang sudah diterapkan di MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang diantara 

seperti: 

a. pelaksanaan shalat berjama’ah  

Shalat Berjama’ah merupakan shalat yang dikerjakan bersama-

sama oleh Dua orang maupun lebih dan salah satunya menjadi Iman 

sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Pahala shalat berjama’ah 

akan dilipatkan menjadi 27 derajat dibandingkan dengan shalat yang 

hanya dilakukan sendirian. 

Dalam islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup 

sehat salah satunya dengan melaksanakan kewajiban shalat. Ibadah 

shalat merupakan salah satu dari ibadah badaniyah yaitu ibadah yang 

dilakukan oleh segenap anggota badan setiap manusia (ibadah yang 

terlihat oleh kasat mata). Shalat juga ibadah yang paling utama jika 

dibandingkan dengan ibadah badaniyah lainnya.48 Oleh karena itu 

                                                             
48 Abdul Mannan, Fiqih Sholat Mengkaji Fiqih Mdzhab Syafi’i secara Utuh (t.k, t.p, t.t), 1. 
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shalat berjama’ah dianjurkan bagi setiap muslim daripada salat 

sendirian (Munfarid).  

Dengan menerapkan salat berjama’ah MTs. Putri Nurul 

Masyithah Lumajang secara tidak langsung mengajarkan Siswa untuk 

shalat tepat waktu dengan berjama’ah agar nantinya Siswa dapat 

mempratekkan juga di rumah. Selain itu juga mengajarkan Didiplin 

pada Siswa. Kenapa dengan berjama’ah? Karena shalat berjamaah 

lebih utama dibandingkan dengan shalat yang hanya dilakukan sendiri. 

Dalam Al-Qur’an Surah Hud: 114, Allah SWT berfirman: 

ِ النََّهاِر َوُزلَفًا  ٰلوةَ َطَرفَي  اْلَحَسٰنتِ  اِنَّ ٓ  َن الَّْيِل م ِ َواَقِِم الصَّ

 نَ ِللذهِكِريْ  ِذْكٰرى ٰذِلكَ  ٓ  السَّي ِٰاتِ  يُْذِهْبنَ 

Artinya :” Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) 

dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-

perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah 

peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah). 

(QS. Hud:114)49 

  

Ayat di atas berisi tentang perintah dan peringatan 

kepada manusia untuk menunaikan shalat, karena shalat 

termasuk amal dan perbuatan baik. Sehingga dosa-dosa 

manusia dapat dihapus dengan cara melakukan perbuatan baik 

tersebut. Hal ini relevan dengan lima aspek religius yaitu aspek 

islam dan aspek ihsan. Yang dijelaskan oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup yang ditulis kedalam bukunya oleh Abdul 

                                                             
49 Al- Qur’an,11:144. 
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Majid. Yang mana didalam aspek islam menyangkut frekuensi 

dan intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan seperti 

ibadah salat dan di dalam aspek Ihsan menyangkut pengalaman 

dan perasaan tentang kehadiran Allah SWT dengan 

menjalankan Perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan 

menerapkan salat berjama’ah, Istighosah dan lain-lain. 

b. Pelaksanaan Laborate Agama (L.A) 

Laborate Agama merupakan kegiatan program khusus 

dibidang keagamaan khususnya mengkaji mengenai Al-

Qur’an dengan beberapa ilmu yang terkait dengan kurikulum 

khusus yang menjadi pelajaran tambahan yang wajib diikuti 

oleh seluruh siswa dengan dibimbing oleh guru-guru yang 

sudah kompeten dibidangnya.  

Allah SWT berfirman dalam  Surah  Al A’raf: 180: 

ِ اْْلَْسَمۤاُء اْلُحْسٰنى فَاْدُعْوهُ بِهَ   يُْلِحدُْونَ  الَِّذْينَ  َوذَُروا ٓ  اَوّلِِله

هٓ  اَْسَمۤاى ٓ  فِيْ  ِٓ  ٖ     ْونَ َملُ يَعْ  َكانُْوا َما َسيُْجَزْونَ  ٖ 

Artinya:”Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepada-

Nya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah 

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam 

(menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat 

balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.”( QS. Al 

A’raf:180)50 

 

                                                             
50 Al-Qur’an, 7: 180 
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Ayat di atas juga relevan dengan aspek religius dalam islam 

Aspek Ilmu, yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-

ajaran agama misalnya dengan mendalami Al-Qur’an lebih jauh. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam menerapkan program 

Keagamaan ini sekolah juga melaksanakan kegiatan Laborate Agama 

yang merupakan wujud dari nilai Mandiri yakni dengan menghafalkan 

Juz ‘Amma, Asma’ul Husna, surah-surah pilihan dan lain-lain 

sebagainya. Didalam menghafal MTs. Putri Nurul Masyithah 

menggunakan Metode Hanafida.  

Dengan menghafalkan Juz ‘Amma, Asma’ul Husna dan surah- 

surah pilihan diharapkan Siswa dapat mempratekkan dalam kehidupan 

sehari-hari agar lebih disiplin dan menghargai waktu. Untuk melihat 

kemampuan atau hasil hafalan siswa, Guru memberikan tugas sebagai 

bahan evaluasi. 

Dalam ayat Al-Qur’an surah At- Tur: 21 Allah SWT Berfirman: 

يَّتُ َوالَّ  يَّتَُهْم  ُهْم بِِاْيَمان  اَْلَحْقنَا بِِهمْ ِذْيَن ٰاَمنُْوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُر ِ ذُر ِ

نْ  اَلَتْٰنُهمْ  ٓ  َوَما نْ  َعَمِلِهمْ  م ِ  َكَسبَ  بَِمآ   اْمِرئ   لُّ كُ  ٓ  َشْيء   م ِ

 َرِهْين  

Artinya: “Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka 

mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak 

cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 

sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat 

dengan apa yang dikerjakannya.”(Q.S At-tur:21)51 

 

                                                             
51Al-Qur’an, 52:21. 
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Menurut Sa’id Nursiy, mujtahid Turki paman Mustofa Kemal, 

menafsirkan tentang nasib setiap pribadi manusia. Manusia 

menurutnya akan dihisab nantinya, baik itu masalah kecil maupun 

masalah yang besar. Dan akan menuju masyar (tempat berkumpul), 

untuk mendapatkan ketentuan tentang tempat terapnya yang abadi.52  

c. Pelaksanaan Istighosah 

Istighosah merupakan kegiatan berdo’a bersama untuk meminta 

pertolongan dari Allah SWT agar terhindar dari bahaya dan musibah.  

Adapun manfaat dari istighosah diantaranya sebagai berikut: 

a) Mendatangkan keridhoan Allah SWT 

b) Mengusir syaitan, menundukkan, dan mengenyahkannya 

c) Menghilangkan kesedihan dan kemurahan hati 

d) Mendatangkan kegembiraan dan ketentraman (di dalam) hati. 

e) Melapangkan rezeki 

f) Menumbuhkan perasaan bahwa dirinya diawasi Allah, sehingga 

mendorongnya untuk selalu berbuat kebajikan 

g) Takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil yang diucapkan hamba saat 

berzikir akan mengingatkannya saat dia ditimpa kesulitan 

h) Malaikat akan selalu memintakan ampunan kepada Allah bagi 

orang-orang yang berzikir 

                                                             
52 Mustofa,  Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116. 
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i) Orang yang berzikir (mengingat Allah) senantiasa merasa dekat 

dengan-Nya dan Allah bersamanya.53 

Dan istighosah juga bertujuan sebagai berikut: 

a) Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 

b) Sebagai sarana menambah rasa iman, pengabdian, dan kematangan 

cita-cita hidup 

c) Sebagai sarana pengendalian diri, pengendalian nafsu yang sering 

menjadi penyebab kejahatan54 

Dari pernyataaan di atas relevan dengan aspek religius yaitu 

aspek islam dan ihsan yakni menyangkut frekuensi dan intensitas pela

ksanaan ibadah yang telah ditetapkan dan menyangkut pengalaman 

dan perasaan tentang kehadiran Allah SWT dengan menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan banyaknya manfaat 

dan tujuan tersebut barang siapa yang melaksanakannya akan terhindar 

dari bahaya dan musibah dan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada 

Allah SWT melaui kegiatan Istighosah ini. 

Kegiatan Istighosah di MTs Putri Nurul Masyisthah 

dilaksanakan pada setiap Hari Jum’at, pada Awal dan Akhir tahun, 

Jum’at manis dan pada waktu akan pelaksanaan Ujian Nasional. Hal 

tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

                                                             
53 Yazid bin abdul Qadir jawas, Do’a dan Wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-

qur’an dan As-sunnah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 61-87. 
54 Ahmad Syafii Mufid, Zikir Sebagai Pembinaan Kesejahteraan Jiwa, ( Surabaya: Bina Ilmu, 

1985), 25. 
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2. Apa  Saja Hambatan Implementasi Program Keagamaan 

untuk  Membentuk Karakter Religius Siswa MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang 

Dalam menjalankan suatu program tidak pernah lepas dari adanya 

suatu Hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana pelaksanaan 

program keagamaan untuk membentuk karakter religius siswa MTs. Putri 

Nurul Masyithah Lumajang terdapat beberapa problem yaitu: 

1) Problem ketika pembiasaan Shalat Berjama’ah 

Adapun problem yang ditemukan peneliti ketika shalat 

berjama’ah adalah selain tempat yang kurang memadai juga masih 

adanya siswa yang terlambat ketika melakukan shalat berjama’ah. Hal 

ini dikarenakan masih ada KBM dan masih mengantri untuk wudu’. 

Untuk menghindari adanya antrian wudu’ maka siswa disarankan 

ketika usai KBM segera menuju Musholah dan segera menunaikan 

ibadah shalat berjama’ah agar bisa melaksanakan shalat tepat waktu. 

Hal ini relevan dengan aspek religius yaitu aspek islam yaitu 

menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah yang telah 

ditetapkan. Dengan shalat tepat waktu dan berjama’ah akan melatih 

siswa untuk disiplin dan akan menjadi pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-harinya untuk melaksanakan shalat tepat waktu dan berjama’ah. 

Shalat berjama’ah pahalanya juga lebih besar daripada shalat 

sendirian. Disiplin dalam beribadah merupakan sikap kesadaran, 
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ketaatan, dan kepatuhan  seseorang terhadap waktu beribadah yang 

telah ditetapkan dan diberlakukan oleh ajaran agama yang dianutnya. 

2) Problem ketika Laborate Agama  (L.A) 

Adapun problem yang ditemukan peneliti ketika pelaksanaan 

kegiatan L.A adalah adanya tingkatan kemampuan siswa yang 

berbeda-beda dalam menghafal sehingga ada beberapa siswa yang 

tertinggal hafalannya dan kurang memenuhi syarat di wisuda. Untuk 

itu maka Guru melakukan pembinaan khusus untuk siswa tersebut dan 

memberi motivasi agar siswa tersebut lebih semangat dalam 

menghafal Al-Qur’an atau Surah-surah Pendek. Hal ini relevan dengan 

aspek religus yaitu aspek ilmu menyangkut pengetahuan seseorang 

tentang ajaran-ajaran agama misalnya dengan mendalami Al-Qur’an 

lebih jauh. Barang siapa yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya 

akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. 

3) Problem ketika Mushofachah 

Problem ketika pelaksanaan Mushofachah adalah masih ada 

beberapa siswa yang telambat masuk gerbang sehingga akan 

menghambat proses KBM dan siswa tersebuat akan tertinggal Materi 

pembelajaran. Untuk menghindari hal itu maka siswa harus lebih 

disiplin waktu agar tidak hanya merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. Hal ini relevan dengan aspek religius yaitu Aspek Ihsan yang 

menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Allah SWT 

dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
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Dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah dapat melatih siswa 

untuk lebih disiplin dan tanggung jawab. 

4) Problem ketika menata sepatu 

Problem ketika menata sepatu adalah adanya sepatu yang 

masih berserakan dan tidak tertata rapi. Hal ini disebabkan karena ada 

siswa yang terlambat dan terburu-buru ketika masuk Musholah 

sehingga menyebabkan sepatu kurang tertata rapi. Untuk itu 

diperlukannya kesadaran siswa akan rasa disiplin dan tanggung jawab 

sebagai wujud dari integritas. Hal ini relevan dengan salah satu nilai 

utama dalam GEFA yaitu integritas. Nilai Integritas merupakan nilai 

yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan,tindakan, dan pekerjaan,memiliki komitemen dan kesetiaan 

pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral. Nilai 

integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga Negara, aktif 

terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan 

perkataan  yang berdasarkan kebenaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai 

Implementasi Program keagamaan  untuk Membentuk Karakter Religius Siswa, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dalam penerapan program keagamaan untuk membentuk karakter 

religius pada siswa MTs. Puri Nurul Masyithah Lumajang sudah dikatakan baik 

dan sesuai dengan yang ada di buku pedoman GEFA yang telah diwujudkan 

melalui kegiatan keagamaan seperti shalat berjama’ah, merawat jenazah, 

Laborate Agama (L.A), Istighosah dan Jum’at Beramal. Selain kegiatan 

keagamaan juga ada kegiatan fisik berupa mushofachah, mencuci tangan dan 

menata sandal atau sepatu sebelum memasuki Musholah yang berguna untuk 

menjalankan sunah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan siswa tersebut selain memliki karakter 

religius juga mempunyai karakter disiplin dan juga bisa bermanfaat selain untuk 

diri sendiri bisa bermanfaat untuk orang lain. 

Namun dalam menjalankan suatu Program tidak semudah yang kita 

bayangkan tentu saja banyak sekali hambatan yang terjadi ketika proses 

pelaksanaan program  tersebut. Adapun hambatan yang ditemukan peneliti 

ketika pelaksanaan program keagamaan di MTs. Putri Nurul Masyithah 

Lumajang seperti terdapat beberapa siswa yang kurang baik dalam menghafal, 
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siswa yang kurang disiplin selama proses kegiatan dan ada beberapa sarana dan 

prasana yang kurang memadai. 

B. Saran 

Dengan adanya implementasi program keagamaan untuk membentuk 

karakter religius pada siswa, maka saran yang perlu dilakukan oleh MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan keagamaan disekolah agar memiliki 

siswa yang mempunyai akhlakul karimah dan berkarakter religius. 

2. Mengadakan hubungan yang baik antara siswa dan guru, seperti 

memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh siswa ketika proses 

belajar didalam kelas maupun diluar kelas. 
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Program 
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Lampitran 1 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Instrumen Penelitian 

WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH 

NO INSTRUMEN WAWANCARA 

1 Apa saja program kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan di MTs.Putri 

Nurul Masyithah Lumajang? 

2 Apa saja tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan Keagamaan di 

MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 

3 Bagaimana Penanaman Nilai Karakter Religius  pada kegiatan 

Keagamaan di MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 

 

4 Kapan kegiatan Kegamaan di laksanakan di MTs.Putri Nurul Masyithah 

Lumajang? 

 

5 Menurut Ibu, adakah pengaruh terhadap pembentukan karakter Religius 

siswa pada kegiatan Keagamaan? 

 

6 Menurut Ibu, apa saja faktor yang mempengaruhi karakter Religius siswa 

melalui kegiatan MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang?? 

7 Menurut Ibu, setelah melaksanakan kegiatan Keagamaan karakter siswa 

menjadi lebih baik? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WAWANCARA KEPADA PEMBINA KEAGAMAAN 

NO. INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Nilai-nilai apa saja yang Guru tanamkan dalam pembiasaan kegiatan 

Keagamaan, dalam membentuk karakter Religius siswa dari fokus nilai 

utama di GEFA ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan bimbingan yang diberikan 

kepada siswa ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam mendidik karakter siswa pada kegiatan 

Keagamaan? 

4. Menurut bapak/Ibu, Apakah pembiasaan kegiatan yang diterapkan ini 

sudah sesuai dengan kebutuhan siswa MTs.Putri Nurul Masyithah 

Lumajang? 

5. Apa saja factor pendukung  dan factor penghambat, ketika membimbing 

terkait kegiatan Keagamaan dalam membentuk karakter Religius islami 

siswa MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 

6. Menurut Bapak/ Ibu, apakah setelah melaksanakan kegiatan Keagamaan 

tersebut karakter Religius siswa dapat terbentuk dengan baik ? 

7. Apakah orang tua mendukung pelaksanaan kegiatan Keagamaan di 

MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WAWANCARA KEPADA SISWA 

NO. INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Apa saja kegiatan Keagamaan yang telah dilakukan disekolah? 

2. Menurut anda kegiatan apa yang mencerminkan Nilai Religius yang 

dilakukan di madrasah ? 

3. Penanaman karakter apa saja yang diberikan sekolah kepada siswa ? 

4. Apa saja kegiatan Keagamaan yang di biasakan dan dilakukan di sekolah? 

5. Menurut anda, Apakah kegiatan pembiasaan Keagamaan memiliki 

manfaat bagi siswa MTs.Putri Nurul Masyithah Lumajang? 
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DOKUMENTASI  

Istighosah Bersama 

 

 

Pembelajaran Laborate Agama 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Setoran Hafalan Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
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KEGIATAN WAWANCARA 
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Wawancara Online dengan Siswa 
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