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Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.dan sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya”.
*
  

                                                     
*
Kementrian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: CV. Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2013), 595.  
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ABSTRAK 

Holifatul jannah, 2022: Pelaksanaan Kegiatan Spiritual Camp Program Studi 

keagamaan Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Kelas XI Putri di MAN 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021-2022. 

Kata kunci: Kegiatan Spiritual Camp, karakter religius siswa 

Spiritual camp merupakan program yang mengajak siswa selama satu 

malam untuk menginap di madrasah. Dengan adanya kegiatan spiritual camp 

program diharapkan dapat membentuk karakter religius pada siswa studi 

keagamaan pada kelas XI putri di MAN Bondowoso.  

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

sholat lima waktu dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di 

MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022? 2) Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan khotmil qur‟an dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri 

di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022? 3) Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan ceramah dari kyai dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI 

putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022? 4) Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di 

MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022?. Penelitian ini bertujuan 1) untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022? 2) untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan khotmil qur‟an dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022? 3) untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ceramah 

dari kyai dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN 

Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022? 4) untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di 

MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini: 1) Pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam 

spiritual camp dapat membentuk  karakter religius pada siswa kelas XI putri yaitu 

terbiasa berdzikir setelah melaksanakan sholat, memperhatikan kelurusan shaf 

dalam sholat, sholat tepat waktu secara berjama‟ah, mengantri ketika berwudhu, 

sholat berjamaa‟ah tanpa disuruh, tersebiasa untuk mencium tangan guru setelah 

sholat dan juga tersebiasa berjabat tangan dengan teman ketika selesai sholat. 2) 

Pelaksanaan kegiatan khotmil qur‟an dalam spiritual camp dapat membentuk 

karakter religius pada siswa kelas XI putri yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan, cinta terhadap Al-Qur‟an, kelancaran dalam bacaan serta dapat 

mempererat ukhuwah Islamiyah. 3) Pelaksanaan kegiatan ceramah dari kiai dalam 

spiritual camp dapat membentuk  karakter religius pada siswa kelas XI putri  yaitu 

menjadikan peserta bermuhasabah diri dan toleransi. 4) Pelaksanaan kegiatan 

sholat sunnah dalam spiritual camp dapat membentuk karakter religius pada siswa 

kelas XI putri yaitu terbiasa dengan ibadah sunnah dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, sekaligus menjadi pembeda antara manusia dengan hewan.
2
 Pada 

dasarnya pendidikan sesuatu upaya yang menjadikan peserta didik mampu 

hidup lebih baik dalam masyarakat, mampu meningkatkan dan 

mengembangkan mutu hidupnya serta memberikan kontribusi yang bermakna 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup. Oleh karena itu, 

pendidikan sangatlah strategis dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.  

Pendidikan selaku usaha pengembangan aspek-aspek rohaniah dan 

jasmaniah serta pembinaan yang berlangsung secara bertahap. Akan tetapi 

proses yang di gunakan dalam pendidikan usaha pendidikan ialah proses yang 

bertujuan dan terencana. Guna untuk mengarahkan peserta didik kepada titik 

maksimal kemampuannya, sebaliknya tujuan yang hendak dicapai ialah 

terbentuknya karakter yang utuh selaku manusia sosial, individual, serta 

mengabdikan diri pada-Nya.
3
 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa pengaruh kepada 

masyarakat Indonesia, yaitu melupakan pentingnya pendidikan karakter 

bangsa. Padahal, karakter pendidikan merupakan pondasi sangat penting dan 

wajib di tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik secara 

                                                     
2
Candra Wijaya Dan Amiruddin, “Ilmu Pendidikan Konsep, Teori Dan Aplikasinya”, (Medan: 

LPPPI, 2019”, 21. 
3
Rosyadi, Pendidikan Profetik,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 15. 
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maksimal.   

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang sistem 

Pendidikan Nasioanl menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar  dan 

terencana yang dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
4
 

Berdasarkan fakta pada era globalisasi, menunjukkan bahwa karakter 

bangsa sudah mulai menurun dengan cepat, masa remaja sering dikenal dengan 

remaja millennial. Yang artinya remaja yang yang memiliki gaya hidup yang 

beragam. Akibat dari gblobalisasi internet, membuat gaya hidup remaja 

semakin berbagai macam bentuknya. Selain itu, kemajuan teknologi juga tidak 

luput dari kejahatan lewat komputer, handphone, internet ataupun kurangnya 

sopan santun terhadap sesamanya. Inilah yang menjadi latar belakang 

munculnya pendidikan karakter serta menjadikan pondasi yang dapat 

menghindari perbuatan tidak terpuji dalam dunia pendidikan.  

Karakter yaitu sikap serta tingkah laku manusia yang berkaitan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sedangkan 

pendidikan karakter merupakan penanaman nilai karakter terhadap karakter 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang 

                                                     
4
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan sekitar sehingga bisa menjadi insan 

kamil.  

Dengan pendidikan, seorang anak bisa membangun kecerdasan serta 

kepribadian yang lebih baik. Namun, bagaimana jika pendidikan hanya 

mementingkan kecerdasan intelektual saja, tanpa memikirkan jiwa spiritual 

peserta didik. Maka yang dihasilkan ialah pelanggaran nilai-nilai serta 

kerusakan moral. Dengan melihat fenomena yang ada di sekitar kita, sering 

dijumpai tindakan kriminalitas yang sering di lakukan peserta didik. Seperti 

banyaknya perilaku anarkis, tindak kekerasan dan penganiayaan, peredaran 

narkoba, tawuran antar pelajar, minimnya hormat kepada guru, pergaulan 

bebas, gemar melihat film-film porno, pergaulan bebas, gaya penampilan yang 

tidak sesuai dengan aturan agama yang dipandang sebagai hal yang wajar 

sehingga menimbulkan tindak pelecehan. Hal ini merupakan suatu gambaran 

generasi bangsa yang mulai terancam keutuhan pribadi atau kerusakan 

karakter.
5
 Sehingga perlu adanya pengembangan yang lebih baik lagi. 

Menurut pandangan Islam, pendidikan karakter secara teoritik sudah 

ada semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan sebagai 

penyempurna atau memperbaiki akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam tidak 

hanya memfokuskan pada aspek keimanan, ibadah serta mu’amalah, akan 

tetapi juga pada akhlak. Secara utuh model karakter seorang muslim telah di 

contohkan dan di tekankan oleh nabi Muhammad SAW, yang memiliki sikap 

shidiq, Tabligh, Amanah serta Fatonah. Pentingnya akhlak ialah untuk 

                                                     
5
Alim Muhammad, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Dan Kepribadian Muslim, 

(Bandung: Rosda Karya, 2006), 1.  
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memberikan bimbingan moral. Nabi Muhammad SAW bersabda: 

َا بُِعْثُت ألََُتَِّم َمَكارَِم اأَلْخالقِ   ِإَّنم
Artinya: “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak”.
6
  

Dari hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter 

sangatlah penting utnuk menanamkan akhlak mulia yang dapat mencetak 

manusia memiliki pribadi muslimdengan menananmkan nilai-nilai Islam yang 

tercermin dalam berucap, bertindak, cara berfikir dan juga selalu terkontrol 

oleh nilai-nilai islam.  

Pendidikan agama harus diberikan sejak dini. Mulai dari usia kanak-

kanak, remaja sampai dewasa. Di dalam Islam dikenal sebagai pendidikan 

sepanjang hayat (life long education). Artinya selama masih hidup tidak akan 

terlepas dengan pendidikan, karena sepanjang hidup manusia pada hakikatnya 

ialah belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepribadian, 

pembiasaan menguasai konsep serta pengamalannya terbentuk sejak 

pendidikan dasar dan pendidikan agama mutlak diberikan.
7
 

Sesuai dengan firman Allah Qur‟an surat Al-Mukminun ayat 1-4, yaitu: 

                                

                    

 

Artinya:  Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang 

khusyuk dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari 

                                                     
6
Ali Farkhan Tsani, “Nabi Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia”, 12 September 2021, 

Nabi Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia - Kantor Berita MINA (Minanews.Net). 
7
Heri Kurniawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

207. 

https://minanews.net/nabi-diutus-untuk-memperbaiki-akhlak-manusia/
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(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, Dan orang yang 

menunaikan zakat,
8
 

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui jika spriritual dalam 

pandangan islam adalah kemampuan untuk meyakinkan seseorang serta 

berpegang teguh terhadap nilai ajaran Islam, berperilaku sesuai dengan 

ajaran Islam, serta selalu merasa diawasi oleh Tuhan, sehingga mampu 

membawa dalam kebahagiaan yang keharmonisan yang hakiki. Betapa 

pentingnya jiwa spiritual pada diri seseorang, begitupun dengan peserta 

didik, dengan begitu, mampu membawa diri menuju lebih baik.  

Dalam upaya peningkatan spiritual peserta didik diawali dari 

lingkungan keluarga setelah itu lingkungan sekolah. Guru merupakan 

orangtua ketika berada di sekolah. Menurut al-Ghazali, tugas seorang 

pendidik yang utama adalah menyempurnakan, menyucikan, memsterilkan, 

serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada 

Allah serta selaras dengan tujuan pendidikan islam yang utama yakni untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.
9
 

MAN Bondowoso adalah Madrasah Aliyah Negeri yang berbasis 

pesantren. Madrasah ini terletak di Jl. Khairil Anwar No.278, Tegalbatu 

Utara, Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Meskipun 

MAN Bondowoso bukan pondok pesantren, akan tetapi kepala madrasah 

menginginkan seluruh warga yang ada di MAN Bondowoso untuk selalu 

tercermin kaidah Islamiyah. Selain itu MAN Bondowoso juga menerapkan 

                                                     
8
Kementrian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: CV. Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2013), 342. 
9
Prof. Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), Hlm 90. 
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kultur dalam membentuk sekolah yang Islami, diantaranya yaitu: 

a. Single Sex Area 

b. Sholat Berjamaah 

c. Membudayakan Islam 

d. Menerapkan IDB (Infaq, Disiplin dan Bersih). 

Hal ini sesuai dengan motto “tiada hari tanpa Al-Qur’an, tiada hari 

tanpa jama’ah dan tiada hari tanpa sholawat”.
10

 Sesuai dengan fakta yang 

ada di MAN Bondowoso, guru menginginkan para siswanya beraklakul 

karimah dengan cara menanamkan serta memberi contoh bagaimana 

perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. 

Tetapi berdasarkan fakta, masih banyak siswa kelas X di MAN Bondowoso 

yang harus diarahkan untuk segera menuju musollah ketika akan 

melaksanakan sholat dhuha dan sholat dhuhur. Selain itu, juga ditemui 

beberapa siswa ketika sedang melaksanakan khotmil Qur‟an hanya berpura-

pura dalam membacanya, tidak meluruskan shaf jika tidak disuruh oleh 

remus ubudiyah yang bertugas dan mengganggu dengan teman 

disebelahnya. Melihat dari masalah tersebut, ketua Paguyupan Guru Agama 

(PGA) di MAN Bondowoso berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan 

spiritual camp pada kelas XI putri program studi keagamaan yang bertujuan 

untuk membentuk karakter religius pada siswa.
11

 

Kegiatan keagamaan atau kegiatan Spiritual Camp yang ada di MAN 

Bondowoso merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mewujudkan 

                                                     
10

Zahratul Hairiyah, The Internalization Of Pesantren Values To The Character Of Students In 

Man Bondowoso, (Skripsi, UIN Maulana Maling Ibrahim Malang,  2017) , 4. 
11

Endah Sulistyawati, Di Wawancarai Oleh Penulis, 30 September 2021. 
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serta mengimplementasikan suatu bentuk perilaku keagamaan pada 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini guru tidak hanya fokus pada 

pembelajaran yang ada di kelas, akan tetapi juga mengajak siswanya untuk 

menerapkan perilaku keagamaan.  

Dengan hal ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Spiritual Camp Program Studi 

Keagamaan dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Kelas XI putri di 

Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022 guna 

melakukan penelitian mendalam mengenai penanaman sikap spiritual 

kepada siswa kelas XI putri di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. 

B. FOKUS PENELITIAN  

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus 

penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan 

dicari melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus secara singkat, jelas, 

tegas, spesifik, serta operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya.
12

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022?  

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan khotmil qur‟an dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

                                                     
12

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45. 
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2021/2022?  

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ceramah dari kyai dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022?  

4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan khotmil Qur‟an dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021/2022. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ceramah dari kyai dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021/2022. 

4. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021/2022. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat 

yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, 

instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus 

realistis.
13

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran 

untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan pada dunia 

pendidikan agama Islam khususnya  mengenai pembentukan karakter 

religius melalui kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu, bisa menjadi 

pertimbangan untuk peneliti berikutnya. Sehingga pengkajian mendalam 

akan terus berlangsung untuk memperoleh hasil yang optimal. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Bagi peneliti 

 Penelitian ini sebagai tambahan khazanah pengetahuan dan 

wawasan dalam pembentukan karakter religius melalui kegiatan 

keagamaan, serta menjadi pengalaman untuk menulis karya ilmiah, baik 

secara teori maupun praktik. 

  

                                                     
13

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45. 
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b. Bagi kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, juga penelitian ini berguna sebagai sumber 

tambahan dalam mendapatkan data untuk calon peneliti yang hendak 

melakukan penelitian pada kajian yang sama. 

c. Bagi lokasi penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan 

serta wawasan bagi pihak sekolah untuk lebih menanamkan nilai-nilai 

akhlaq, sikap, perilaku serta pemeliharannya sebagai ciri khas yang bisa 

diaplikasikan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan diluar 

sekolah.  

d. Bagi pembaca 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan, serta 

dapat memberikan deskripsi informasi tentang pelaksanaan kegiatan 

spiritual camp program studi keagamaan dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

tahun pelajaran  2021/2022. 

E. DEFINISI ISTILAH 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

menjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
14

 

                                                     
14

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , 45. 
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1. Kegiatan Spiritual Camp 

Spiritual camp merupakan program yang mengajak siswa selama satu 

malam untuk menginap di madrasah. Program ini bertujuan untuk 

menumbuhkan dan menambah dimensi spiritual anak agar hati, akal dan 

jasmani mereka tertanam serta terlatih dalam kegiatan-kegiatan religius. Hal 

tersebut merupakan langkah awal untuk menerapkan kepada mereka agar 

nantinya bisa tetap dilanjutkan. 

2. Karakter Religius Siswa 

Religius merpakan sifat religi yang melekat pada diri seseorang. 

Sedangkan karakter siswa merupakan aspek-aspek atau mutu perorangan 

yang terdiri dari minat, bakat, gaya belajar, motivasi belajar, keahlian 

berfikir, perilaku, serta kemampuan awal yang dimiliki. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

pendidikan karakter religius siswa merupakan perilaku serta sikap yang 

patuh dalam melakukan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

penerapan agama lain, serta hidup rukun dengan penganut agama lain. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hungga bab penutup. Format 

penulis sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Berikut 

sistematika pembahasan pada penelitian ini:  

Bab satu, pendahuluan merupakan dasar dalam melakukan penelitian 

yang meliputi; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, definisi istilah dan sistematika. Bab ini berfungsi utuk memperoleh 

gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi.  

Bab dua, kajian kepustakaan yang berisi tentang pembahasan landasan 

teori yang digunakan untuk membaca fenomena. Sumber referensi yang 

digunakan adalah bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder. 

Sumber primer dapat diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. 

Sedangkan sumber sekunder dapat diperoleh dari skripsi, buku, teks, dan 

internet. Pada prinsipnya, bab kajian kepustakaan terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memuat hasil pnelitian yang 

pernah dilakukan relevan dengan penelitian ini, guna memberikan ketegasan 

otoritas peelitian peneliti dan menghindari terjadinya duplikasi. Sedangkan 

kajian teori memuat pembahasan teori yang menjadi perspektif dalam 

penelitian, sehingga dapat membantu peneliti saat terjun di lokasi penelitian. 

Bab tiga, tentang metode penelitian yang menyajikan tentang cara 

menggali data. Pada bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, teknik peelitian, teknik pengumpulan data, 

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

Bab empat, berisi tentang pembahasa yang terjadi dari penyajian dan 

analisis data, serta pembahasan temuan.  

Bab lima, penutup yang memaparkan kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian serta saran peneliti berdasarkan hasil temuan selama penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang pembentukan 

karakter religius pada siswa. Penulis menemukan beberapa peelitian terdahulu 

yang memiliki relevan dengan penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wijayanti pada tahun 2017 jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang dengan judul “Peran Ekstrakurikuler Keagamaan Dalam 

Membentuk Karakter Religius Siswa di SMPN 3 Malang”. Peneliti ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang peran 

ekstrakurikuler keagamaan dalam membentuk karakter religius siswa. Hasil 

penelitian ini menjabarkan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler  serta hambatan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler.
15

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roiv Noviyanto jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Mathala‟ul Anwar Landbaw Kecamatan Gisting 

Tanggamus”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

yang menjelaskan bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui 

kegiatan keagamaan dan menerapkan pembiasaan sebagai penananaman 

                                                     
15

Yuni Wijayanti, “Peran Ekstrakurikuler Keagamaan Dalam Membentuk Karakter Religius 

Siswa Di Smpn 3 Malang”,  (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2017). 
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karakter siswa. Hasil peneltian ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan 

kegiatan keagamaan di sekolah dengan menggunakan metode pembiasaan 

yang dilakukan secara terus-menerus.
16

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sutoyo Purwo Kamuning jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto tahun 2017 dengan judul “Penanaman Karakter 

Religius Melalui Kegiatan Keagamaan di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Harapan Bunda Purweokerto”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan tentang penanaman karakter 

religius melalui program keagamaan untuk membangun bangsa yang damai 

dan makmur sesuai ajaran Islam. Yang dalam hal ini di kemas dalam 14 

bentuk kegiatan keagamaan yang ada di sekolah dasar islam terpadu harapan 

bunda purweokerto.
17

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasib Muhammad jurasan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul 

“Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di 

Madrasah Tsanawiya Negeri (MTs) Batu”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis field research yang menjelaskan konsep 

pembentukan karakter religius siswa melalui kegiatan keagamaan di MTs 

                                                     
16

Roiv Noviyanto, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keagamaan Di 

Mathala’ul Anwar Landbaw Kecamatan Gisting Tanggamus”, (Skripsi, Universitar Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2017). 
17

Sutoyo Purwo Kamuning, “Penanaman Karakter Religius Melalui Kegiatan Keagamaan Di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda Purweokerto”, (Skripsi, Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto, 2017). 
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Negeri Batu. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang strategi pembentukan 

karakter religius melalui strategi pemahaman, strategi pembiasaan dan juga 

strategi keteladanan.
18

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Praseto Hadi jurusan pendidikan agama 

islam dengan judul “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan di MTs 

Pancasila Wonotirti Blitar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis field research yang mendeskripsikan tentang faktor 

pendukung, penghambat dan solusi internalisasi nilai-nilai agama islam 

dalam mengangkat religiusitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

keagaman. Hasil penelitian ini memaparkan penanaman nilai-nilai agama 

Islam dalam membentuk karakter siswa melalui ekstrakurikuler keagamaan. 

Faktor pendukung ialah guru, minat siswa, support dari pihak sekolah. 

Sedangkan faktor penghambat adalah membangun kerjasama guru, wali 

kelas, orangtua serta dalam memaksimalkan kegiatan kegamaan untuk 

membimbng siswa.
19

 

Tabel 1.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti, Judul 

dan Tahun Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1.  Yuni Wijayanti,  “Peran 

Ekstrakurikuler 

Keagamaan Dalam 

a. Variabel yang diteliti 

sama, taitu mengenai 

karakter religius 

a. Jenjang penelitian yang 

berbeda. 

b. Penelitian terdahulu 

                                                     
18

Nur Hasib Muhammad, Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan Di 

Madrasah Tsanawiya Negeri (Mts) Batu, 2020, Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 
19

Joko Praseto Hadi, Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan Di Mts Pancasila Wonotirti Blitar, 2016, Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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No 
Nama Peneliti, Judul 

dan Tahun Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

Membentuk Karakter 

Religius Siswa di SMPN 

3 Malang”, 2017.  

siswa 

b. Metode yang 

digunakan sama, 

yaitu metode 

kualitatif 

 

memfokuskan pada 

kegiatan 

ekstrakurikuler, 

sedangkan penulis 

memfokuskan pada 

kegiatan keagamaan.  

2.  Roiv Noviyanto, 

“Implementasi 

Pendidikan Karakter 

Melalui Kegiatan 

Keagamaan Di 

Mathala‟ul Anwar 

Landbaw Kecamatan 

Gisting Tanggamus. 

2017. 

a. Variabel yang 

diteliti sama, taitu 

mengenai karakter 

religius siswa 

b. Metode yang 

digunakan sama, 

yaitu metode 

kualitatif 

Peneliti sebelumnya 

melakukan penerapan 

pendidikan krakter 

melalui kegiatan 

keagaaman, sedangkan 

penulis memfokuskan 

pada pembentukan 

karakter religius melalui 

kegiatan keagamaan. 

3.  Sutoyo Purwo 

Kamuning, “Penanaman 

Karakter Religius 

Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu 

Harapan Bunda 

Purweokerto”, 2017. 

a. Variabel yang 

diteliti sama, taitu 

mengenai karakter 

religius siswa 

b. Metode yang 

digunakan sama, 

yaitu Metode 

Kualitatif 

Dalam penelitian 

terdahulu melakukan 

penelitian di jenjang SD, 

sedangkan  penulis 

melakukan penelitian 

pada jenjang ma 

4.  Nur Hasib Muhammad 

“Pembentukan Karakter 

Religius Siswa Melalui 

Kegiatan Keagamaan di 

Madrasah Tsanawiya 

Negeri (MTs) Batu”, 

2020. 

a. Variabel yang 

diteliti sama, taitu 

mengenai karakter 

religius siswa 

b. Metode yang 

digunakan sama, 

yaitu metode 

kualitatif 

Penelitian terdahulu 

melakukan penelitian 

pada jenjang MTs, 

sedangkan peneliti 

melakukan penelitian 

pada jenjang MA 

5.  Joko Praseto Hadi, 

“Internalisasi Nilai-Nilai 

Agama Islam Dalam 

Pembentukan Karakter 

Siswa Melalui 

Ekstrakurikuler 

Keagamaan di MTs 

Pancasila Wonotirti 

Blitar”,  

a. Variabel yang 

diteliti sama, taitu 

mengenai karakter 

religius siswa 

b. Metode yang 

digunakan sama, 

yaitu metode 

kualitatif 

Penelitian terdahulu 

mendeskripsikan tentang 

impikasi internalisasi 

nilai-nilai agama terhadap 

peningkatan religius 

siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sedangkan 

peneliti mendeskripsikan 

pembentukan karakter 

religius siswa melalui 

kegiatan keagamaan. 
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B. KAJIAN TEORI 

1. Kegiatan Spiritual Camp 

a. Pengertian kegiatan Spiritual Camp 

Spiritual camp merupakan program yang mengajak siswa selama 

satu malam untuk menginap di madrasah. Program ini bertujuan untuk 

menumbuhkan dan menambah dimensi spiritual anak agar hati (afektif), 

akal (kognitif), dan jasmani (psikomotorik) mereka tertanam serta terlatih 

dalam kegiatan-kegiatan religius. Hal tersebut merupakan langkah awal 

untuk menerapkan kepada mereka agar nantinya bisa tetap dilanjutkan.
20

 

b. Tujuan kegiatan Spiritual Camp 

Kegiatan ini adalah bentuk pengamalan dari ajaran agama yang 

berlandaskan Al-Qur‟an dan As-sunnah. Disinilah kita dapat 

mengimplementasikan dan menyebarkan ajaran agama Islam yang 

tentunya dapat membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat. 

Kegiatan tersebut juga sangat efektif dalam membentuk karakter siswa, 

karena terdapat banyak kegiatan keagaaman yang ada di dalamnya. 

Dengan harapan siswa mampu menerapkannya baik di madrasah ataupun 

diluar madrasah.
21

 

  

                                                     
20

Suheri, Desainer Madrasah Badean Jejak Pemikiran KH. Imam Barmawi Burhan, (Surabaya: 

Imtiyaz, 2015), 97.  
21

Suheri, Desainer Madrasah Badean Jejak Pemikiran KH. Imam Barmawi Burhan,  97.  
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c. Fungsi kegiatan Spiritual Camp 

Suatu bentuk pelajaran agama Islam yang memiliki fungsi 

yang tidak sama dengan pelajaran yang lain. dalam kegiatan spiritual 

camp ini mempunyai fungsi dalam pembentukan karakter terhadap 

siswa atau peserta didik. Sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Abdul Majid, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengembangan, meningkatkan ketakwaan serta keimanan siswa 

kepada Allah SWT yang telah diturunkan dalam lingkungan 

keluarga. Sekolah mempunyai fungsi untuk menumbuhkan, 

menanamkan ketakwaan serta keimanan yang dilakukan oleh 

orangtua dirumah. Sekolah berfungsi dalam menumbuh 

kembangkan diri anak lebih mendalam melalui bimbingan, 

pengarahan dan pelatihan supaya ketakwaan dan keimanan bisa 

berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan diadakannya 

kegiatan spiritual camp ini. 

2) Penanaman nilai, sebagai tuntunan hidup dalam mencari 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, sebagai penyesuaian diri dengan lingkungan 

yang dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

4) Perbaikan, sebagai perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang 

telah terjadi, pengetahuan serta pengalaman ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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5) Pencegahan, sebagai menangkal hal negative dari lingkungan 

sekitar yang bisa membahayakan dirinya serta dapat menghambat 

untuk menuju insal kamil. 

6)  Pengajaran, tentang pengetahuan keagamaan secara umum dan 

praktiknya.
22

 

d. Bentuk-bentuk kegiatan spiritual camp: 

1) Sholat lima waktu 

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadat, dengan 

beberapa bentuk perbuatan dan perkataan, yang diawali dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam Sebelum melaksanakan shalat disunatkan 

mengerjakan adzan dan iqamah. Adzan merupakan seruan kata-kata 

tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu shalat fardlu. 

Sedangkan iqamah merupakan kata-kata sebagai tanda bahwa shalat 

akan segera dilaksanakan.
23

 

Pelaksanaan sholat berjama‟ah ini merupakan sunnah dari 

rasulullah SAW. Sejarah menyebutkan beliau tidak pernah sholat 

sendiri (munfarid) dalam setiap lima waktunya. Sesuai dengan jargon 

MAN Bondowoso yaitu tiada waktu tanpa sholat jama‟ah. Hal ini 

merupakan salah satu tujuan dari diadakaannya sholat lima waktu 

secara berjama‟ah dalam spiritual camp.  

Sholat lima waktu dalam kegiatan spiritual camp dilaksanakan 

secara berjama‟ah yang diikuti oleh seluruh panitia dan juga peserta. 

                                                     
22

Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep Dan 

Implementasi Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 134. 
23

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2016). 53. 
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Tidak ada perbedaan antara peserta dan juga panitia, seluruh panitia 

juga ikut serta dalam pelaksanaan sholat lima waktu tersebut. Dengan 

tujuan agar panitia bisa dijadikan contoh oleh seluruh peserta 

kegiatan spiritual camp. Sehingga dapat membentuk karakter religius 

terhadap peserta kegiatan spiritual camp.
24

 

2)  Khotmil Qur‟an 

Khotmil Qur‟an merupakan kegiatan menamatkan Al-Quran. 

An-Nawawi mengatakan jika cara membaca Al-Quran yang utama 

adalah membaca berdasarkan urutan mushaf yang ada saat ini. 

Dimulai dari surat al-Fatihah (surah pertama), al-Baqarah (surah 

kedua), ali-Imran (surah ketiga), dan seterusnya hingga surah 

terakhir, yaitu an-Nas yang merupakan surah ke 114. Membaca Al-

Quran dilaksanakan secara tekun dan rutin, halaman demi halaman, 

surah demi surah, dan juz demi juz, hingga akhirnya khatam 

(tamat).
25

  

Khotmil Qur‟an dalam spiritual camp bertujuan untuk 

menjadikan tradisi yang bisa dilanjutkan dalam komen-momen 

berikutnya. Selain itu dengan membaca Al-Qur‟an mampu 

mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur‟an.  

Dalam kegiatan spiritual camp ini, peserta diajak untuk 

melakukan khotmil Qur‟an. Yang dalam pelaksanaannya setiap 

peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang didalamnya 
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beranggotakan 30 peserta kegiatan spiritual camp. setelah itu peserta 

ditunujuk untuk menbaca 1 juz dalam Al-Qur‟an.
26

 

3)  Ceramah dari kiai 

Ceramah merupakan pidato untuk memberikan nasihat kepada 

khalayak ramai
27

. Dalam hal ini pidato yang disampaikan disesuaikan 

dengan tema yang ditetapkan oleh panitia serta disesuaikan dengan 

ayat-ayat Al-Qur‟an, kejadian yang ada di masyarakat, khususnya 

relavan dengan fakta yang sering terjadi dalam kehidupan peserta 

spiritual camp.  

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ceramah tersebut yaitu untuk 

membentengi para peserta spiritual camp dari perilaku yang tidak di 

Ridhoi Allah SWT. serta diharapkan mampu mengikuti semua ajaran 

Rasul.  

Ceramah dari kiai tersebut diikuti oleh seluruh peserta dan juga 

panitia. Meskipun dalam tujuannya adalah untuk membentuk karakter 

religius peserta kegiatan spiritual camp, akan tetapi panitia juga 

mengikuti dan menyimak ceramah yang disampaikan oleh kiai 

tersebut. peserta dan panitia diminta untuk mencatat apa yang di 

sampaikan oleh kiai tersebut, sehingga catatan yang didapat dari 

kegiatan spiritual camp tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk 

intropeksi diri dan memperbaikinya.
28
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4)  Sholat sunnah 

Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan akan tetapi 

tidak diwajibkan. Dalam kegiatan spiritual camp ini sholat sunnah di 

laksanakan secara berjamaah. Yaitu sholat witir, sholat hajat, sholat 

tasbih, sholat tahajjut dan sholat dhuha.  

Tujuan dari dilaksanakannya sholat sunnah dalam kegiatan 

spiritual camp yaitu untuk menuju ridha Allah SWT. serta untuk  

membentuk karakter religius peserta dalam melakukan ibadah sholat 

sunnah dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menunggu disuruh 

oleh guru ketika disekolah ataupun oleh orangtua ketika sedang 

berada dirumah. 

Sholat sunnah tersebut dilaksanakan secara berjamaah dalam 

waktu yang berbeda. Sholat sunnah witir dan sholat sunnah hajat 

dilaksanakan setelah sholat isya‟ berjama‟ah. Dalam hal ini sholat 

witir terlebih dahulu yang dilaksanakan, lalu setelahnya 

melaksanakan sholat sunnah hajat. Setelah itu panitia mengarahkan 

peserta untuk mengikuti rangkaian acara yang selanjutnya, lalu pada 

jam sepertiga malam peserta dibangunkan untuk melaksanakan sholat 

sunnah tahajjut. Lalu pada pagi hari sebelum kegiatan spiritual camp 

ditutup,  peserta diarahkan untuk melaksanakan sholat dhuha secara 

berjama‟ah.
29
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2. Karakter Religius Siswa 

a. Pengertian karakter religius siswa 

Karakter Islami atau religius Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, etika atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter berarti 

tabiat, perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan (kebiasaan). 

Karakter juga dapat diartikan sebagai watak atau sifat batin manusia yang 

berpengaruh pada pikiran dan tingkah laku.
30

 

Karakter adalah tingkah laku, akhlak, watak, budi pekerti atau hal-

hal mendasar pada diri seseorang yang merupakan keadaan asli yang ada 

dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan 

orang lain serta membantu mereka untuk dapat membuat keputusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Sedangkan religius merupakan sifat, budi pekerti, akhlak, etika atau 

tingkah laku yang bersifat keislaman. Karakter Islami dapat dipahami 

sebagai upaya penanaman kecerdasan kepada anak didik dalam berpikir, 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati 

dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar 

sesama dan lingkungannya.
31

 

Karakter religius dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi 

Rasulullah SAW yang bersemai nilai-nilai akhlak yang agung dan mulia. 

Oleh karena itu Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik untuk kita 
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teladani. Rasulullah SAW selalu menjaga lisannya, tidak berbicara 

kecuali untuk hal penting. Sikapnya sopan santun,  lemah lembut, tidak 

keras dan tidak kaku, sehingga selalu banyak orang yang ingin mendekati 

didekati. selalu menyebut nama Allah jika duduk atau bangun, Nabi 

SAW. Tidak hanya itu yang menjadi kebiasaan beliau, tidak suka 

mencari kesalahan siapa pun, mencela serta tidak berbuat sesuatu yang 

memalukan dan banyak lagi akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah 

sehingga beliau sangat patut untuk kita idolakan.
32

 

Karakter atau akhlak Islam dapat diartikan sebagai akhlak yang 

bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islami ini yaitu 

amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator 

seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini 

adalah buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, sangat 

erat kaitannya akhlak dengan terjadinya manusia yaitu Khalik (pencipta) 

dan makhluq (yang diciptakan). Rasulullah SAW diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yaitu untuk memperbaiki hubungan manusia 

dengan Allah SWT sera hubungan manusia dengan manusia. 

Menyempurnakan memiliki arti karakter atau akhlak itu bertingkat, 

sehingga perlu adanya penyempurnaan. sehingga menunjukkan bahwa 

akhlak bermacam-bermacam, dari akhlak buruk, sangat buruk, sedang, 

baik, baik sekali hingga sempurna. Rasulullah sebelum bertugas untuk 

menyempurnakan akhlak, beliau terlebih dahulu telah memiliki akhlak 
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yang sempurna. 

b. Tahapan terbentuknya karakter religius 

Siswa sangat membutuhkan karakter religius untuk menghadapi 

perubahan zaman serta degradasi moral. Siswa diharapkan dapat 

berperilaku dengan baik dan buruk yang di dasarkan pada ketetapan dan 

ketentuan agama. Majid dan Andayani mengatakan bahwasanya pada 

dunia pendidikan karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam diri 

setiap siswa harus melalui tiga tahapan strategi. Strategi yang dimaksud 

ialah moral knowing, loving, dan doing atau acting yang merupakan 

penentu kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 

1) Moral Knowing (pengetahuan moral) 

Tahapan pertama untuk membentuk karakter Islami ialah moral 

knowing yang memiliki enam unsur. adapun unsur-unsur tersebut 

adalah pengetahuan tentang nilai-nilai moral, kesadaran moral, 

penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil 

menentukan sikap, serta pengenalan diri. 

Keenam unsur tersebut merupakan komponen yang wajib 

diajarkan kepada siswa dalam mengisi ranah pengetahuan sehingga 

mereka mempunyai unsur dasar dalam konteks pembentukan karakter 

yang terbimbing dan terarah. 

Pembinaan pada pola pikir/kognitif, yaitu pembinaan ilmu 

pengetahuan yang luas,  kecerdasan mendalam sebagai penjabaran 

dari sifat fathanah Rasulullah. seorang yang fathanah itu tidak hanya 
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cerdas, tetapi juga mempunyai kearifan atau kebijaksanaan dalam 

bertindak dan berpikir. Mereka yang mempunyai sifat fathanah dapat 

menangkap hakikat dan gejala dibalik semua peristiwa. Mereka dapat 

belajar dan menangkap peristiwa yang ada di sekitar, kemudian 

menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga dan pelajaran yang 

memperkaya khazanah. Mereka tidak akan segan untuk belajar dan 

mengajar karena hidup hanya semakin berbinar ketika seseorang 

mampu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi sebelumnya. Mereka yang memiliki sifat fathanah, sangat besar 

kerinduannya untuk melaksanakan ibadah. 

Tahapan ini adalah langkah awal untuk pendidikan karakter. 

Dalam tahapan ini bertujuan untuk diorientasikan pada penguasaan 

pengetahuan tentang nilai-nilai. Siswa harus dapat membedakan nilai-

nilai akhlak tercela dan akhlak mulia,  dmemahami pentingnya akhlak 

mulia dan tercela, serta mengenal sosok nabi Muhammad sebagai 

figur akhlaq mulia melalui hadis-hadis dan sunnahnya. 

2) Moral Loving atau Feeling (sikap moral) 

Seorang yang memiliki kemampuan moral kognitif yang baik, 

tidak hanya menguasai bidangnya akan tetapi juga mempunyai 

dimensi rohani yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan 

kemahiran seorang yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak 

yang luhur. 

Afektif adalah pembinaan sikap mental yang matang dan 
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mantap dalam menjabarkan sikap amanah Rasulullah. Indikator dari 

seseorang yang memiliki kecerdasan rohaniah yaitu sikapnya yang 

selalu ingin menampilkan sikap yang ingin dipercaya (credible), 

menghormati dan dihormati. Sikap hormat dan dipercaya hanya bisa 

tumbuh jika kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar sebagai 

prinsip-prinsip yang tidak dapat diubah. Moral Loving adalah 

penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia yang 

berkarakter. Penguatan tersebut berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap 

yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri. Seperti 

kepekaan terhadap derita orang lain, percaya diri, cinta kebenaran, 

pengendalian diri, kerendahan hati. 

3) Moral Doing atau moral action (perbuatan moral) 

manusia sejak lahir memiliki fitrah yaitu kebutuhan dirinya atas 

orang lain. Kita tidak mungkin dapat survive dan berkembang kecuali 

ada kehadiran orang lain. Sabda Rasulullah: “Engkau belum disebut 

sebagai orang yang beriman kecuali engkau mencintai orang lain 

sebagaimana mencintai dirimu sendiri”. Sabda Rasulullah tersebut 

menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat berkembang dan 

mempunyai kualitas unggul, kecuali dengan kebersamaan.  

Dalam tahap Moral Doing atau moral action ini ialah puncak 

keberhasilan dari pembentukan karakter, siswa dapat mempraktikkan 

nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Siswa 

menjadi semakin ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, sopan, 
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cinta, kasih dan sayang, adil serta murah hati dan seterusnya. Selama 

perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku anak walaupun 

sedikit, selama itu pula kita memiliki setumpuk pertanyaan yang harus 

dicari jawabannya. Guru merupakan contoh atau teladan yang paling 

baik dalam menanamkan nilai.
33

 

3. Pembentukan Karakter Melalui Kegiatan Spiritual Camp  

Spiritual camp merupakan program yang mengajak siswa selama satu 

malam untuk menginap di madrasah. Program ini bertujuan untuk 

menumbuhkan dan menambah dimensi spiritual anak agar hati (afektif), 

akal (kognitif), dan jasmani (psikomotorik) mereka tertanam serta terlatih 

dalam kegiatan-kegiatan religius. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

leh Majid dan Andayani yang mengatakan bahawasanya tahapan 

terbentuknya karakter religius yaitu melalui moral knowing (pengetahuan 

moral), moral loving atau feeling (sikap moral) dan moral doing atau moral 

action (perbuatan moral). Karakter yang terbentuk dalam kegiatan spiritual 

camp melalui 3 strategi tersebut ialah:  

a. Moral knowing (pengetahuan moral) 

Moral knowing merupakan pembinaan kecerdasan dan ilmu 

pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari sifat 

fathanah Rasulullah. Dalam tahapan ini memiliki enam unsur yang harus 

ada dalam diri siswa. Unsur yang dimaksud ialah kesadaran moral, 

pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika 
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moral, keberanian mengambil menentuan sikap dan pengenalan diri.  

Ada 4 kegiatan dalam spiritual camp yang dapat membentuk 

karakter religius peserta didik melalui tahapan moral knowing atau 

pengetahuan moral yaitu: 

1) Kegiatan sholat lima waktu, dalam tahapan moral knowing siswa 

dapat mengetahui tentang keutamaan sholat berjama‟ah, keutamaan 

dalam meluruskan shaf dan barisan, keutamaan sholat tepat waktu 

serta hormat kepada guru atau teman. 

2) Kegiatan khotmil Qur‟an, dalam tahapan moral knowing siswa dapat 

mengetahui pentingnya Al-Qur‟an bagi ummat manusia serta 

melancarkan siswa dalam membaca Al-Qur‟an. 

3) Kegiatan ceramah dari kiai, dalam tahapan moral knowing siswa dapat 

mengetahui tentang materi materi keagamaan yang disampaikan oleh 

kiai dalam spiritual camp. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

tema yang diangkat dalam spiritual camp dan tentunya berkaitan 

dengan pembentukan karakter religius terhadap siswa.  

4) Kegiatan sholat sunnah, dalam tahapan moral knowing siswa dapat 

mengetahui tentang beberapa macam sholat sunnah, pelaksanaan 

ibadah sunnah, dan bacaan yang harus dibaca dalam melaksanakan 

sholat sunnah tersebut.  

b. Moral loving atau feeling (sikap moral) 

Moral loving ini merupakan penguat aspek emosi untuk menjadi 

manusia yang berkarakter. Dalam tahapan ini yang menjadi sasaran guru 



 

 

30 

yaitu dimeni emosional siswa, hati atau jiwa. Guru menyentuh emosi 

siswa sehingga tumbuh kesadaran, keinginan, dan kebutuhan terhadap 

diri siswa.  

Ada 4 kegiatan dalam spiritual camp yang dapat membentuk 

karakter religius peserta didik melalui tahapan moral loving atau sikap 

moral yaitu: 

1) Kegiatan sholat lima waktu, dalam tahapan moral loving ini dapat 

menyadarkan siswa akan pentingnya sholat lima waktu dalam 

kehidupan, sadar bahwa sholat merupakan tiang agama bagi ummat 

Islam, sadar bahwa pelaksanaan sholat harus tepat waktu, tidak 

dianjurkan untuk menunda-nunda waktu sholat, sadar bahwa 

kelurusan shaf dan barisan dalam sholat termasuk dalam 

kesempurnaan sholat berjama‟ah serta sadar akan sikap hormat 

kepada guru dan teman sebaya itu perlu dilaksanakan.  

2) Kegiatan khotmil Qur‟an, dalam tahapan moral loving ini dapat 

menyadarkan siswa akan pentingnya Al-Qur‟an sebagai petunjuk 

kehidupan bagi ummat manusia, sadar akan pentingnya bisa 

membaca Al-Qur‟an serta serta sadar akan pentingnya ukhuwah 

Islamiyah. 

3) Kegiatan ceramah dari kiai, dalam tahapan moral loving ini dapat 

menyadarkan siswa akan  jati diri serta sikap sesuai dengan materi 

yang disampaikan oleh kiai dalam ceramah tersebut. 

4) Kegiatan sholat sunnah, dalam tahapan moral loving ini dapat 

menyadarkan siswa bahwasanya sholat sunnah merupakan anjuran 
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yang harus dikerjakan sebagai ummat Islam. 

c. Moral doing atau moral action (perbuatan moral) 

Moral merupakan puncak keberhasilan dari pembentukan karakter. 

Siswa mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Ada 4 kegiatan dalam spiritual camp yang dapat membentuk 

karakter religius peserta didik melalui tahapan moral doing atau moral 

action yaitu: 

1) Kegiatan sholat lima waktu, dalam tahapan moral doing tersebut ialah 

menjadikan siswa terbiasa berdzikir setelah melaksanakan sholat, 

memperhatikan kelurusan shaf dalam sholat, sholat tepat waktu 

secara berjama‟ah, mengantri ketika berwudhu, sholat berjamaa‟ah 

tanpa disuruh, tersebiasa untuk mencium tangan guru setelah sholat 

dan juga terbiasa berjabat tangan dengan teman ketika selesai sholat. 

2) Kegiatan khotmil Qur‟an, dalam tahapan moral doing tersebut dapat 

menjadikan siswa lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, 

cinta terhadap Al-Qur‟an, kelancaran dalam bacaan serta mempererat 

ukhuwah Islamiyah. 

3) Kegiatan ceramah dari kiai, dalam tahapan moral doing tersebut 

dapat menjadikan siswa bermuhasabah diri dan toleransi. 

4) Kegiatan sholat sunnah, dalam tahapan moral doing tersebut dapat 

menjadikan siswa taat dalam ibadah dan terbiasa untuk melaksanakan 

ibadah sunnah dalam kehidupan sehari-hari.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

kegunaan dan tujuan tertentu.
34

 Berdasarkan metode penelitian ini, peneliti 

mampu mengumpulkan data terkait aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan 

masalah yang akan diteliti. 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Metode penelitian tentang pelaksanaan kegiatan spiritual camp program 

studi keagamaan dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan untuk 

melakukan penelitian atau riset yang berorientasi pada gejala atau fenomena 

yang bersifat alami.
35

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. 

karena peneliti berusaha untuk menganalisis sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya pada lokasi penelitian. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah di Jl. Khairil Anwar No.278, 

Tegalbatu Utara, Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. 

Penentuan lokasi ini berdasarkan pada beberapa hal, yaitu: 

1. MAN Bondowoso merupakan satu-satunya madrasah yang berbasis 

pesantren akan tetapi diluar naungan pondok pesantren. 

2. Satu-satunya madrasah di bondowoso yang mempunyai ciri khas 
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keagaaman yang sangat tinggi 

3. Kegiatan spiritual camp merupakan salah satu ciri khas dari program studi 

keagamaan yang ada di MAN Bondowoso. 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan metode 

purpossive, yaitu penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan 

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Saini S.Ag,. M.Pd selaku kepala madrasah 

2. Paguyupan Guru Agama (PGA) dan Remus Ubudiyah selaku Panitia 

kegiatan spiritual camp putri 

3. Kelas XI Agama 2, XI Agama 4 dan XI Agama 6 selaku Peserta kegiatan 

spiritual camp putri 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah atau cara yang harus 

dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Observasi  

Metode observasi merupakan teknik untuk memperoleh data dengan 

cara yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hasil dari observasi ini dapat dijadikan sebagai data 

pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan. Teknik 
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observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi pertisipan pasif, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat kegiatan 

yang akan di amati, akan tetapi tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut.
36

  

Metode observasi ini dilakukan guna untuk memperoleh data yang riil 

dari kegiatan spiritual camp program studi keagamaan kelas XI putri yang 

ada di MAN Bondowoso. Adapun data yang diperoleh melalui teknik 

observasi ini adalah: 

a. Letak geografis Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

b. Situasi dan kondisi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

c. Bentuk pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu secara berjama‟ah 

dalam spiritual camp program studi keagamaan kelas XI putri 

d. Bentuk pelaksanaan kegiatan khotmil Qur‟an dalam spiritual camp 

program studi keagamaan kelas XI putri 

e. Bentuk pelaksanaan kegiatan ceramah dari kiai dalam spiritual camp 

program studi keagamaan kelas XI putri 

f. Bentuk pelaksanaan kegiatan sholat sunnah berjama‟ah dalam spiritual 

camp program studi keagamaan kelas XI putri 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui Tanya Jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
37

 Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur 

yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan data 
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yang valid mengenai kegiatan spiritual camp program studi keagamaan 

kelas XI putri di MAN Bondowoso.  

Adapun data yang diperoleh melalui teknik wawancara ini adalah: 

a. Pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri program studi keagamaan di MAN 

Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022. 

b. Pelaksanaan kegiatan khotmil Qur‟an dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri program studi keagamaan di MAN 

Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022. 

c. Pelaksanaan kegiatan ceramah dari kiai dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri program studi keagamaan di MAN 

Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022. 

d. Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter religius 

siswa kelas XI putri program studi keagamaan di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021/2022. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mencatat data-data yang ada. Metode dokumentasi ini lebih mudah 

dibandingkan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan 

data dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil datadata yang diperoleh 

melalui dokumen.  

Selain pengambilan melalui dokumen, metode dokumentasi ini juga 

dapat berupa catatan peristiwa seperti tulisan, gambar, rekaman yang 
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diabadikan selama wawancara berlangsung. Media yang digunakan untuk 

dokumentasi adalah handphone untuk merekam, dan pengambilan foto saat 

kegiatan berlangsung. 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah: 

a. Profil Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

b. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

c. Visi, Misi Dan Motto Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

d. Struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

e. Sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

f. Personalia di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

g. Pelaksanaan sholat lima waktu dalam kegiatan spritual camp kelas XI 

putri program studi keagamaan di musollah Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso 

h. Pelaksanaan khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp kelas XI putri 

program studi keagamaan di musollah Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso 

i. Pelaksanaan ceramah dari kiai dalam kegiatan spiritual camp kelas XI 

putri program studi keagamaan di musollah Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso 

j. Pelaksanaan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp kelas XI putri 

program studi keagamaan di musollah Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso 
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E. Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat 

berjalan dengan baik dan efektif sehingga pada saat proses penelitian tidak 

terjadi kesalahan. Adapun metode analisis data yang digunakan ketika 

penelitian meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Tahapan awal dalam analisis data yakni melalui kegiatan 

pengumpulan data yang diperoleh dahulu dengan tahapan wawancara, 

observasi dan juga dokumentasi dengan dilakukan pencatatan dan 

perekaman. Dari keseluruhan perolehan data ini akan tergantung pada 

kemampuan dan keterampilan dari peneliti yang mana data yang diperoleh 

tersebut diperlukan penafsiran lebih dari peneliti agar data yang diinginkan 

terpenuhi.  

2. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses seleksi atau pemilihan, fokus, 

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada 

catatan lapangan, dokumen maupun wawancara. Data kualitatif tersebut 

bisa diubah dengan cara ringkasan, seleksi atau menguraikan menggunakan 

kata-kata sendiri dan lain-lain.
38

 Letak perbedaan reduksi dan kondensasi 

data adalah terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung 

memilah data yang disaring tanpa harus memilah (mengurangi) data. 
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3. Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk bagan, uraian singkat, hubugan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data yaitu 

dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini dapat memudahkan peneliti 

untuk mengetahui kejadian sebenarnya, serta bisa melakukan perencanaan 

selanjutnya dari apa yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah tahap kondensasi data dan penyajian data telah dilakukan, 

maka tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

ada. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau 

teori.
39

 

F. Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Adapun triangulasi teknik adalah tenik pengujian 

keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data yang 

diperoleh melalui teknik pengumpulan yang berbeda seperti obsevasi, 
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wawancara, dan dokumentasi.
40

 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam tahap penyelesaian penelitian ini, ada tiga tahapan yang harus 

dilalui oleh peneliti yaitu pra penelitian, penelitian, dan pasca penelitian. 

Tatap-tahap penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra penelitian 

a) Menyusun rancangan penelitian, yaitu menetapkan beberapa hal 

diantaranya judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan metode pengumpulan data 

b) Menentukan obyek penelitian 

c) Mengurus surat perizinan penelitian 

d) Observasi (menilai lapangan) 

e)  Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Penelitian 

a) Memasuki lapangan 

b) Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan berkepentingan 

c) Mengumpulkan data dan menganalisis 

3. Pasca Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun kerangka laporan hasil 

penelitian yang dianalisis dan dikumpulkan dalam bentuk karya ilmiah. 

Laporan penelitian yang menggunakan pedoman penulisan karya tulis 

ilmiah UIN KH. Acmad Siddiq Jember yang berlaku. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Gambaran Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso berdiri pada tanggal 31 Mei 

1980 berdasarkan SK menteri RI Nomor 17 Tahun 1978. Pada masa awal 

berdirinya, MAN Bondowoso belum memiliki gedung sendiri untuk 

proses kegiatan belajar mengajar pada saat itu. Proses kegiatan 

pmbelajaran waktu itu menggunakan gedung MTs Negeri Bondowoso II 

hingga akhirnya pada tahun 1987 mampu membangun gedung sendiri 

diatas tanah seluas 7.180 M
2
 yang terletak di jalan Khairil anwar 278 

Bondowoso. 

Kelahiran MAN Bondowoso semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan tingkat menengah atas 

yang berbasis keagamaan sesuai dengan kultur masyarakat Bondowoso 

yang agamis dan mayoritas beragama Islam. kondisi lain yang mendorong 

lahirnya MAN bondowoso ialah realitas peta geografis dan sosiokultural 

masyarakat Bondowoso sebagai santri yang berada di daerah terpencil 

dengan taraf ekonomi yang rendah dan dikelilingi pegunungan sehingga 

menyulitkan masyarakat Bondowoso melakukan kontak pendidikan 

dengan luar kota pada waktu itu. Sementara sebelumnya telah berdiri MTs 

Negeri Bondowoso II dengan jumlah murid yang cukup besar dan 
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memerlukan lembaga pendidikan  yang berbasis keagamaan untuk 

menyalurkan para lulusannya.  

Madrasah Aliyah Bondowoso yang baru berdiri ini dikelola bersama 

oleh seksi Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten 

Bondowoso bersama Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bondowoso 

II. Adapun yang bertindak sebagai Kepala Madrasah sebelum penegrian 

berturut-turut, yaitu: 

a. Drs. Moh. Syahroni, Kasi pendais – Depag Kabupaten Bondowoso 

b. Drs. M. Hilmi Bisri, Guru MTsN Bondowoso II 

Pada tahun 1979, dengan tujuan meningkatkan status Madrasah 

Aliyah Bondowoso yang masih Swasta ini, diusulkan menjadi Madrasah 

Aliyah Negeri Filial Jember di Bondowoso, karena tidak adanya Madrasah 

Aliyah negeri di Bondowoso. 

Pada tahun 1980, sebelum proses usulan Filial tersebut terlaksana, 

ternyata ada kebijaksanaan Departemen Agama untuk merekolasi 

Madrasah Negeri yang telah ada di daerah lain yang di anggap mampu 

untuk mengembangkannya secara lebih baik. berikutnya setelah diadakan 

study kelayakan oleh Kabid. Binrua Islam Depag provinsi Jawa Timur 

(Bapak Drs. H. Abdul Fatah), Madrasah Aliyah Bondowoso di proses 

untuk menjadi Madrasah Aliyah Negeri rekolasi dari daerah lain. 

Pada tahun 1981,secara resmi Madrasah Aliyah Bondowoso 

berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, dengan 

adanya SK rekolasi dari Madrasah Aliyah Negeri Rejosari Madiun. Pada 
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tahun ini pula Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso mengikutkan para 

siswanya untuk ujian negara pertama kalinya, dengan dasar kurikulum 

MAN 1976. 

Pada awal penegrian Madrasah ini, belum ada satupun tenaga 

pendidik atau tenaga kependidikan yang statusnya sebagai pegawai negeri 

di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, selain Kepala Madrasah (bapak 

Drs. Adi Mulyono) yang menerima penugasan dari Kantor Wilayah 

Departemen Agama Propinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena tidak 

satupun tenaga tetap dari Madrasah Aliyah Neeri Rejosari madiun yang 

mutasi ke Bondowoso. Untuk sementara waktu, segenap tenaga yang 

berpartisipasi di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso yang baru lahir 

tersebut tetap tenaga lama atau tenaga-tenaga pinjaman dari Madrasah atau 

sekolah lain yang ada di Bondowoso. 

Sejak berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, dalam 

seluruh kegiatannya menumpang pergedungan pada Madrasah Stanawiyah 

Negeri Bondowoso II. Barulah sejak tahun anggaran 1985/1986 Madrasah 

ini menerima DIP untuk pembebasan 5000 m
2
 tanah dan pembangunan 

lokal belajar.  

Pada tahun 1984/1985 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

mendapatkan Filial yang terletak di Kabupaten Situbondo. Sehingga saat 

itu Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso merupakan Madrasah Aliyah 

induk yang membina Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-wilayah 

Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. 
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Urutan masa jabatan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

sejak penegrian adalah: 

1) Drs. Adi Muljono 1981-1989 

2) Suatmaji, B. A 1989-1992 

3) Drs. Moh. Thohir Muchtar 1992-1995 

4) Drs. Nursalim Musa 1995-2001 

5) Drs. Imam Barmawi Burhan 2001-2011 

6) H. Ibrahim S. Ag. M. Pd. I 2013-2022 

7) H. Saini S. Ag. M. Pd. I 2022-sekarang 

Sebagai lembaga pendidikan SLTA berciri khas Islam, maka sesuai 

SK Bersama tiga menteri, MAN Bondowoso pada waktu itu membuka tiga 

program studi yaitu: 

a. Program Ilmu Pengentahuan Sosial (IPS) 

b. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

c. Program Ilmu Pengetahuan Agama 

Selanjutnya berdasarkan kurikulum pendidikan tahun 1994, maka 

sejak tahun 1996, MAN Bondowoso membuka tiga program studi yaitu: 

a. Program Ilmu Pengentahuan Sosial (IPS) 

b. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

c. Program Bahasa 

Akan tetapi sejak tahun 2001, peminat program bahasa berkurang 

dan tidak memenuhi batas minimal maka sementara MAN tidak memiliki 
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program Bahasa. Sehingga untuk saat ini MAN Bondowoso memiliki tiga 

program yaitu: 

a. Program Ilmu Pengentahuan Sosial (IPS) 

b. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

c. Program Agama 

Selain itu, diprogram Agama kini sudah ada progam tahfid di 

dalamnya. Program tahfid ini merupakan cabang dari program Agama 

yang sudah bejalan 6 tahun belakangan ini.
41

 

2. Profil Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Tahun Berdiri : 1980 

NSM : 131135110001 

NPSN : 20580164 

Alamat : Jl. Khairil Anwar no. 278 Kel. Badean 

Kecamatan : Bondowoso 

Kabupaten/Kota : Bondowoso 

Provinsi : Jawa Timur 

Kode Pos : 68214 

Nomor Telp : 0332-421032 

Status : Negeri 

Status akreditasi th 2013 : A 

Luas Tanah : 12.180 M
2
 

Program Studi : IPA-IPS-Keagamaan 
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3. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MAN Bondowoso 
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4. Visi Misi Dan Motto Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso merupakan lembaga 

pendidikan berbasis Islam yang memiliki visi dan misi madrasah yang 

dijadikan kebijakan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Berikut ini visi, misi dan motto di Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso, yaitu: 

a. Visi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Visi MAN Bondowoso adalah Unggul Dalam Prestasi, Siap 

Berkompetisi Dan Berjiwa Islami. Adapun rumusan detailnya, 

sebagai berikut: 

1) Unggul Dalam Prestasi: memiliki keunggulan dalam bidang 

akademis maupun non akademis, MAN Bondowoso telah berupaya 

dengan segenap kemampuan, potensi dan peluang yang dilakukan 

oleh lembaga maupun personal. Pada even local, regional, nasional 

maupun internasional.  

2) Siap Berkompetisi: memiliki daya saing yang tinggi dengan lembaga 

setingkatnya untuk menunjukkan kiprah dan eksistensinya dalam 

proses pembelajaran, hasil dan output yang dihasilkan. 

3) Berjiwa Islami: merupakan ruh dari visi yang sebelumnya, artinya 

setiap program akademis maupun non akademis, pengarah 

kemampuan, potensi dan peluang yang dilakukan lembaga maupun 

personal selalu di warnai dengan ruh Islam dalam kontek 
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Ahlussunah Wal Jamaah dan akan menjadi trade merk bagi MAN 

Bondowoso untuk tampil beda dengan lembaga lainnya.  

b. Misi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

1) Melaksanakan pendidikan, pembelajaran, pelatihan secra efektif dan 

kreatif. 

2) Membangun budaya disiplin, kompetitif dan kebersamaan secara 

berimbang. 

3) Menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islami di dalam dan diluar 

madrasah. 

4) Mengembangkan potensi dan kreatifitas siswa dalam bidang raga 

dan seni. 

5) Mengoptimalkan kompetensi warga madrasah dalam memberikan 

pelayanan bagi siswa dan masyarakat. 

6) Megembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan. 

7) Mengembangkan life-skills dalam setiap aktivitas pendidikan. 

c. Motto Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Setiap lembaga pasti mempunyai motto yang dijadikan sebagai 

penyemangan dalam mencapai visi visi yang ada di lembaga tersebut. 

Motto yang ada di MAN Bondowoso yaitu: “tiada hari tanpa Al-

qur’an, Tiada waktu tanpa jamaah, Tiada perilaku yang tidak di ridhoi 

Allah”. 
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5. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Tujuan madrasah sesuai dengan visi dan misi tersebut dirumuskan 

dalam tujuan madrasah jangka menengah dan jangka pendek sebagai 

berikut: 

a. Tahap I madrasah berusaha untuk mencapai tujuan: 

1) Terlibatnya seluruh komponen madrasah secara aktif dalam 

pengelolaan madrasah. 

2) Komputerisasi administrasi pendidikan dan tercapainya 

administrasi madrasah yang standar. 

3) Pemberdayaan komite madrasah untuk pengembangan madrasah. 

4) Terciptanya lingkungan madrasah yang bersih, sehat, indah, 

rindang dan aman. 

5) Meningkatkan pengalaman S3Q (sSalam, Silaturahmi, Sholat 

jama‟ah, Qur‟an) pada seluruh warga madrasah. 

6) Meningkatkan pengalaman sholat berjama‟ah dhuhur di madrasah 

7) Mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing 

dengan lembaga sederajat. 

8) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima. 

9) Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kesehatan, 

kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. 

b. Tahap II madrasah berusaha untuk mencapai tujuan: 

1) Terciptanya kultur yang Islami dala segala kegiatannya. 

2) Menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi. 
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3) Mewujudkan tim olimpiade yang mampu bersaing di tingkat 

nasional. 

4) Meningkatkan jumlah sarana atau prasarana serta memberdayakan 

untu mendukung peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik. 

5) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai bahasa Arab 

dan Inggris secara aktif. 

6) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

diperhitungkan oleh masyarakat kota/kabupaten khususnya dan 

Jawa Timur pada umumnya. 

7) Mewujudkan madrasah sebagai madrasah rujukan. 

8) Diraihnya kejuaraan tingkat rasional dan nasional. 

9) Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.
42

 

6. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

MAN Bondowoso berlokasi di bagian barat kota Bondowoso. 

Tepatnya di jalan Khairil Anwar Nomor 278 (selatan Stadion Magenda) 

Bondowoso, terletak di kelurahan Badean, kecamatan Kota Bondowoso, 

kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur. Letak Madrasah ini 

berdekatan dengan SMA Negeri 1 Bondowoso.
43
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MAN Bondowoso, “Tujuan MAN Bondowoso”, 14 Januari 2022. 
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7. Sarana Dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana
44

 

 

No. Jenis Bangunan Jumlah 

 

1 

Musollah Ar-Raudhah 

Banat Ar-Raudhah 

Serambi Ar-Raudhah 

1 

1 

1 

2 Ruang Bengkel Sholat 2 

3 
Ruang Kelas di lengkapi dengan 

CCTV dan LCD 
33 

4 Ruang Laboratorium 8 

5 Ruang Serba Guna 2 

6 Perpustakaan 2 

7 Ruang kesenian 1 

8 Ruang Kepala Madrasah 1 

9 Ruang Wakil Kepala Madrasah 1 

10 Ruang Guru 3 

11 
Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu) 
1 

12 Ruang Bimbingan Konseling 2 

13 Ruang OSIS 2 

14 Ruang Pramuka 1 

15 Ruang Tata Tertib Siswa 1 

16 Ruang UKS 2 
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No. Jenis Bangunan Jumlah 

17 Koperasi Siswa 2 

18 Ruang Fotocopy 1 

19 Lapangan Olahraga 2 

20 Ruang Informasi 1 

21 Ruang Komite 1 

22 Ruang Lobi 1 

23 Pos Satpam 2 

24 Kantin 2 

25 Gudang Meubelair 1 

26 Gudang Perpustakaan 1 

27 Toilet 42 

28 Tempat Parkir Mobil Dan Motor 8 

 

8. Personalia Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 

a. Data Guru dan Tenaga Admin MAN Bondowoso 

Untuk mencapai pendidikan yang ada di MAN Bondowoso, 

maka diperlukan adanya susunan hubungan personalia dalam 

kaitannya dengan tugas, tanggungjawab, kewajiban-kewajiban dan 

hak-hak sesuai dengan kedudukannya. Maka dalam struktur organisasi 

MAN Bondowoso antara lain: 

1) Kepala Sekolah   : H. Saini S. Ag. M. Pd. I 

2) Waka Kurikulum  : Hj. Siti Mutmainnah, S.Pd 
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3) Waka Kesiswaan  : Triana Suprihastini,S.Ag. M.Pd 

4) Waka Bidang Humas  : Ruslani, M.Pd.I 

5) Waka Sarana   : Moh. Anwar Zaenori S.Pd.I 

6) Kepala Tata Usaha  : Samsul Arifin, S.Pd 

Koordinator / Pembinaan Kegiatan: 

1) Perpustakaan  : Moh. Mahmudi, S.Ag  

2) Laboratorium Biologi : Yulistia Walida, S.Pd 

3) Laboratorium Kimia : Ikromil Habibi, S.Pd 

4) Laboratorium Fisika : Iradatul Hasanah S.Pd 

5) Laboratorium Bahasa : - 

6) Lemdiklat Komputer : Edy Purwanto, S.Kom 

7) Jurnalistik, Publikasi dan 

Alumni 

: Ruslani, M.Pd.I 

8) Pramuka dan PMR : Zainullah, S.Pd.I & Triana 

Suprihastini,S.Ag. M.Pd 

9) Tilawatil Qur‟an : Najmil Laili, S.Ag 

10) Martikulasi Qur‟an & 

Pengembangan S3Q 

: Ruslani, M.Pd.I 

11) Karya Ilmiah Remaja (KIR)  : Sholahuddin Ghazali 

12) Olahraga : Moh. Wahyudi, S.Pd 

13) Lemdiklat Tata Busana : Drs. Tomi Djauhari, S.Pd 

14) Ta‟mir Mushollah : Zainullah, S.Pd.I 

15) Security : Wawan Sugiono & Reza 
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Apriyadi 

16) Kebersihan dan Taman : Deska Krisna 

17) Koperasi : Titin Sustiowati, S.Pd 

18) BP/BK : Iwuk Masfufah 

 

b. Data Kepegawaian 

Berikut adalah jumlah data-data kepegawaian yang ada di MAN 

Bondowoso. Baik tenaga pendidik, tata usaha, dan karyawan. 

 

 

 

Tabel 4.2 

Data Kepegawaian Secara Keseluruhan
45

 

 

No Status 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-

laki 

Perempuan  

1. Guru PNS Kemenag 17 21 38 

2.  Guru DPK Diknas 2 - 2 

3. Guru honorer 11 5 16 

4.  PNS Kemenag 2 2 4 

5.  Pegawai Honorer  13 1 14 

 Jumlah 45 29 74 

 

 

                                                     
45

MAN Bondowoso, “Data Guru Dan Pegawai MAN Bondowoso”, 14 Januari 2022. 
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c. Data Siswa  

Berikut data siswa dan siswi yang ada di MAN Bondowoso 

mulai dari kelas X, XI dan XII. Diantaranya yaitu kelas X Agama, IPA 

dan IPS, kelas XI Agama, IPA dan IPS, serta kelas XII Agama, IPA 

dan IPS. 

Tabel 4.3 

Data Siswa Secara Keseluruhan
46

 

 

Kelas Jurusan Jenis Kelamin Jumlah 

 

 

 

 

 

X 

Agama 1 L 18 

Agama 2 P 36 

Agama 3 L 33 

Agama 4 P 39 

Agama 5 L 33 

Agama 6 P 42 

IPA 1 L 33 

IPA 2 P 38 

IPA 4 P 36 

IPS 1 L 34 

IPS2 P 38 

 

 

 

 

 

XI 

Agama 1 L 19 

Agama 2 P 35 

Agama 3 L 34 

Agama 4 P 40 

Agama 5 L 34 

Agama 6 P 37 

IPA 1 L 34 

IPA 2 P 37 

IPA 4 P 36 

IPS 1 L 34 

IPS 2 P 36 

 

 

 

 

 

 

XII 

Agama 1 L 22 

Agama 2 P 39 

Agama 3 L 37 

Agama 4 P 45 

Agama 5 L 33 

Agama 6 P 42 

IPA 1 L 35 
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MAN Bondowoso, “Data Siswa MAN Bondowoso”, 14 Januari 2022. 
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Kelas Jurusan Jenis Kelamin Jumlah 

IPA 2 P 37 

IPA 4 P 40 

IPS 1 L 42 

IPS 2 P 41 

TOTAL 1.169 

 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan, yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan spiritual camp program studi keagamaan 

dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI, maka peneliti akan 

memaparkan data primer dan data sekunder yang telah didapatkan oleh 

peneliti. Sehingga data tersebut dapat menunjang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. Pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan spiritual camp 

yang ada di MAN Bondowoso ini terbagi menjadi empat bagian. Pertama, 

pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk karakter religius 

siswa kelas XI di MAN Bondowoso. Kedua, pelaksanaan kegiatan khotmil 

qur‟an dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI di MAN 

Bondowoso. Ketiga, pelaksanaan kegiatan Ceramah dari guru dan kyai dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas XI di MAN Bondowoso. Keempat, 

pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter religius siswa 

kelas XI di MAN Bondowoso. 

Pelaksanaan kegiatan spiritual camp di MAN Bondowoso ini telah 

berlangsung sejak lama, mulai sejak jabatan Abah Imam Barmawi Burhan 

menjabat sebagai Kepala Madrasah dan masih berlangsung hingga saat ini, 

yaitu Ustad Saini S,Ag., M,Pd.  
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Ustad Saini selaku kepala madrasah memaparan bahwa: 

“kegiatan spiritual camp ini berawal dari adanya camp yang 

dilaksanakan oleh ustad Madzkur Damiri bersama dengan siswa kelas 

XI putra di pegunungan dan bukit di sekitar bondowoso. Awalnya 

hanya melaksanakan camp biasa, belum di kemas dalam rangkaian 

acara yang terencana. Akan tetapi didalamnya juga melaksanakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat berjama‟ah, ngaji, 

sholawatan dan juga dzikir”
47

 

 

Dalam kesempatan lain, ustad Madzkur Damiri selaku pendiri kegiatan 

spiritual camp juga menyampaikan bahwa: 

“kegiatan spiritual camp ini diadakan setiap 3 sampai 4 bulan sekali 

ke gunung jalan kaki. Jadi jalan kaki dari MAN bawak tenda, sampai 

atas gunung baru bikin tenda. Kegiatannya sholat tahajut diatas 

gunung, tadabbur, pengijazahan dzikir-dzikir tertentu kepada siswa. 

Paginya baru kita bermain. Kegiatan ini bertahan sampai 5 tahun, dari 

tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak ada biaya dari sekolah, kita iuran 

sendiri, dan saya guru sendiri disana. Karena awalnya memang bukan 

program sekolah, tapi hanya program kelas saya saja, kelas XI IPS 

putra”.
48

 

 

Dalam kesempatan lain ustadzah Triana Suprihastini selaku panitia 

kegiatan spiritual camp  juga memaparkan bahwa: 

“kalau kita lihat dari asal muasalnya menyatu dengan alam, outdor, 

dan juga menyampaikan materi-materi keagamaan dan hal-hal yang 

sifatnya keislaman itu dengan cara yang berbeda. Awalnya itu 

memang hanya di laksanakan untuk putra saja karena ini dilaksanakan 

di alam terbuka dengan muatan-muatan atau dengan kegiatan-kegiatan 

yang itu merupakan pembiasaan atau kultur yang ada di MAN”.
49

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya kegiatan 

spiritual camp berdiri pada tahun 2006 oleh Ustad Madzkur Damiri selaku 

wali kelas program studi IPS putra. Kegiatan spiritual camp dilaksanakan 

selama satu malam di gunung atau bukit yang sudah terpilih sebelumnya 

                                                     
47

Saini, Diwawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2022. 
48

Madzkur Damiri, Diwawancara Oleh Penulis, 15 Januari 2022. 
49

Triana Suprihastini, Diwawancara Oleh Penulisi, 12 Januari 2022. 
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untuk dijadikan lokasi spiritual camp. Kegiatan spiritual camp tersebut 

dikemas dengan rangkaian acara keagamaan seperti sholat tahajut, sholat 

dhuha, khotmil Qur‟an, pengijazahan dzikir-dzikir dan doa tertentu kepada 

peserta kegiatan spiritual camp lalu untuk pagi harinya diisi dengan hiburan 

sebelum kegiatan ditutup.  

Pada awal berdirinya kegiatan spiritual camp tidak ditujukan kepada 

program studi keagamaan, karena pada saat itu program studi keagamaan 

belum ada di MAN Bondowoso. Kegiatan tersebut hanya dikhususkan pada 

kelas XI IPS putra dan satu kelas saja. Kegiatan tersebut berlangsung selama 

6 tahun. Akan tetapi ketika ustad Madzkur Damiri telah pindah mengajar di 

MTs At-Taqwa Bondowoso maka kegiatan spiritual camp di gunung tidak 

dilanjutkan karena tidak ada guru yang berani untuk menggantikan posisi 

beliau.  

Pada tahun 2012 Ketua Paguyupan Guru Agama (PGA) berinisiatif 

untuk melanjutkan adanya kegiatan spiritual camp tersebut akan tetapi untuk 

lokasinya tidak lagi di gunung seperti yang dilaksanakan oleh ustad Madzkur 

Damiri serta dijadikan kegiatan khusus program studi keagamaan tidak hanya 

kegiatan kelas saja. Serta ada banyak perbedaan dalam rangkaian acara yang 

ada dalam kegiatan spiritual camp. Sesuai dengan yang disampaikan oleh 

ustad Madzkur Damiri selaku pendiri kegiatan spiritual camp bahwasanya: 

“setelah saya pindah ke At-Taqwa kegiatan spiritual bukan lagi di 

gunung-gunung. Guru yang lain dak ada yang berani kalau 

ngelaksanakan acara di luar sekolah. Jadi spiritual camp di sekolah 

dan menggunakan anggaran dana dari madrasah. Cuma saya tetep di 

undang. Pesertanya juga sudah bukan siswa saja, tapi juga siswi. Tapi 

ya gitu, gantian. Rangkaian acaranya hampir sama dengan yang saya 
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laksanakan di gunung itu. Hanya saja dilaksanakan setiap 1 tahun 

sekali”. 

 

Dalam kesempatan lain ustadzah Triana Suprihastini selaku panitia 

kegiatan spiritual camp juga memaparkan bahwa: 

“Berjalan seiringnya waktu mulai ada pergeseran, tidak hanya putra 

tapi juga putri. Karena yang putri juga menginginkan perlakuan yang 

sama dengan yang putra. Dan untuk yang putri melihat keadaan yang 

tidak memungkinakan jika di alam bebas, tetap dilaksanakan tapi 

pelaksanaannya itu tidak outdor, tetapi menggunakan fasilitas yang 

ada di mushollah. Pelaksanaannya setiap semester genap. Entah 

diawal ataupun diakhir semester genap.”
50

 

 

Ustad Ustad Muhammad Fathul Ulum selaku Ketua PGA 

(Paguyupan Guru Agama), yaitu: 

“dulu itu spiritual camp cuma buat laki-laki saja. Akhirnya lama-

lama siswa putri juga pengen tau bagaimana rasanya spiritual 

camp. jadi kami bersepakat untuk melakukan kegiatan spiritual 

camp juga khusus putri. Dan menjadikannya sebagai program 

khusus jurusan keagamaan yang pelaksanaannya 1 tahun sekali.”
51

 

 

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya 

setelah ustad madzkur Damiri pindah pada MTs At-Taqwa maka kegiatan 

spiritual camp dilaksanakan di lingkungan sekolah, khusus program studi 

keagamaan dan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran.  

Tujuan diadakannya kegiatan spiritual camp adalah untuk 

merealisasikan pembelajaran keagamaan yang disampaikan di kelas. Tentunya 

tidaklah cukup jika siswa hanya menerima teori tentang pelajaran keagamaan 

saja, namun tidak ada praktik di dalamnya.  

  

                                                     
50

Triana Suprihastini, Diwawancara Oleh Penulisi, 12 Januari 2022. 
51

Muhammad Fathul Ulum, Diwawancara Oleh Penulis, 12 Januari 2022. 
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1. Pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022 

Pendidikan karakter religius merupakan proses pembentukan sikap 

dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya. Seperti pelaksanaan sholat lima waktu yang dapat membentuk 

karakter siswa sesuai dengan ajaran agama islam.  

Sholat lima waktu yang dilaksanakan secara berjama‟ah pada 

kegiatan spiritual camp diikuti oleh seluruh panitia dan peserta. Siswa 

dibiasakan untuk melaksanakan sholat secara berjam‟ah agar siswa 

mempunyai nilai sosial yang baik. Dengan sholat berjamaah siswa dapat 

memahami bahwa ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada perbedaan 

status sosial. 

 

Gambar 4.2 

Sholat lima waktu
52

 

 

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa sholat lima waktu dalam 

kegiatan spiritual camp dilaksanakan secara berjama‟ah yang diikuti oleh 
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MAN Bondowoso, “Dokumentasi Penelitian”, 8 Januari 2022. 
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seluruh peserta dan panitia kegiatan spiritual camp yang di laksanakan di 

musollah Ar-Raudhoh MAN Bondowoso.  

Dikuatkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peserta 

melaksanakan sholat lima waktu secara berjama‟ah tidak merasa terbebani, 

bahkan mereka terlihat antusias dalam kegiatan tersebut. mereka 

melakukan kegiatan tersebut tanpa di paksa dan apabila telah sampai pada 

waktunya mereka langsung bergegas untuk melaksanakannya.
53

 

Seperti yang disampaikan Ustad Muhammad Fathul Ulum selaku 

Ketua PGA (Paguyupan Guru Agama), yaitu: 

“dalam pelaksanaan spiritual camp itu sholat lima waktu  

di kerjakan secara berjamaah. Mengapa demikian? Karena jika 

tidak dilaksanakan secara berjmaa‟ah siswa akan seenaknya dalam 

sholat.bisa saja siswa mengaku telah selesai melaksanakan sholat, 

padahal belum. Jadi jika berjamaah siswa akan terkontrol 

sholatnya. Dan juga akan membentu karakter relgius siswa yang 

belum terbentuk sebelumnya. Misalnya, setelah sholat tidak 

berdzikir, terburu-buru dalam sholat, tidak memperhatikan hal-hal 

yang pembatalkan sholat dan lain-lain. maka dengan di agendakan 

spiritual camp yang didalamnya melaksanakan sholat secara 

berjama‟ah dan lebih diperhatikan daripada pada waktu sekolah, 

siswa kaan lebih paham dan bisa mempraktikannya pada 

kehidupan sehari-hari”.
54

 

 

Terdapat keunikan tersendiri dalam kegiatan ini, panitia 

mengharuskan kepada seluruh peserta baik yang haid maupun tidak untuk 

tetap berada di Musholla. Karena disamping musolla terdapat serambi Ar-

Raudhah yang di khususkan kepada peserta yang haid. Peserta yang haid 

di kumpulkan di serambi berdasarkan kelas masing-masing sehingga 

tertata dengan rapi. Hal ini bertujuan agar peserta spiritual camp dapat 
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Observasi Di Mushollah Ar-Raudhoh  MAN Bondowoso, 8 Januari 2022. 
54

Muhammad Fathul Ulum, Diwawancara Oleh Penulis, 12 Januari 2022. 
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melaksanakan ibadah meskipun dalam keadaan haid, serta tidak keluar 

dari area kegiatan yang telah di tentukan. Yaitu di musollah Ar-Raudhoh 

MAN Bondowoso. 

Kegiatan yang dilakukan peserta yang sedang haid yaitu berdzikir 

sembari menunggu sholat lima waktu selesai. Tujuannya agar peserta 

dapat membiasakan sifat sabar, sehingga tidak ada perbedaan antara siswa 

yang haid dan tidak. Disamping itu ada beberapa panitia yang mengawasi 

peserta yang sedang haid sehingga dengan mudah di kontrol oleh wali 

kelas masing-masing.
55

 

Dalam kesempatan lain Ustadzah Endah Sulistyawati selaku Wali 

Kelas XI Agama 6 memaparkan bahwa: 

“setelah melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah banyak 

karakter religius yang terbentuk pada siswa. Seperti, 1) siswa 

berdzikir setelah shalat berjamaah, 2) Siswa mempehatikan 

kelurusan shaf dalam sholat berjmaah, 3) Siswa melaksanakan 

shalat lima waktu berjamaah tepat waktu, 4) Siswa mengantri 

ketika berwudhu, 5) Siswa melaksanakan shalat lima waktu 

berjamaah tanpa disuruh, 6) Siswa mencium tangan guru setelah 

shalat lima waktu berjamaah, 8) Siswa berjabat tangan dengan 

teman setelah shalat lima waktu berjamaah, 9) Siswa melaksanakan 

shalat lima waktu berjamaah sesuai dengan syariat Islam”.
56

 

 

Wawancara diatas diperkuat dengan hasil obsevasi yang peneliti 

lakukan. Setelah dilaksanakannya sholat lima waktu secara berjamaah 

terbentuk karakter religius pada peserta spiritual camp, antara lain: 

a. Peserta terbiasa berdzikir setelah melaksanakan sholat 

Sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, peserta mengatakan 

bahwa ketika sedang melaksanakan sholat berjama‟ah dirumah tidak 
                                                     
55

Observasi Di Mushollah Ar-Raudhoh MAN Bondowoso, 8 Januari 2022. 
56

Endah Sulistyawati , Diwawancara Oleh Penulis, 10 Januari  2022. 
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pernah ikut berdzikir bersama imam. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Windi selaku peserta kegiatan spiritual camp kelas XI 

Agama 4: 

“setelah saya ikut kegiatan spiritual camp tuh yah mbak, saya jadi 

ikut wiritan kalo selesai sholat, ikut dzikiran sebelum sholat. Kalo 

dulu saya ke masjid cuma buat ikut sholat jama‟ahnya aja. Ga 

pernah ikut dzikiran atau wiritan. Dan saat di sekolah aja saya 

kadang bicara sendiri sama temen kalo wiritan, tapi setelah ikut 

kegiatan spiritual camp, dan merasa diawasa oleh panitia saya 

jadi ikut dzikiran walaupun terpaksa dan akhirnya menjadi 

terbiasa” 

 

Menurut hasil observasi yang peneliti dilakukan, ketika waktu 

dzikiran peserta memang tidak ada yang berbicara sendiri, semuanya 

ikut membaca dan mencoba untuk khusuk dalam dzikiran tersebut.
57

 

Dari hasil pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

sholat lima waktu secara berjama‟ah membawa dampak positif 

terhadap karakter peserta, khususnya dalam karakter religius. 

b. Peserta terbiasa memperhatikan kelurusan shaf dalam sholat 

Kelurusan shaf dan barisan merupakan hal yang harus di 

perhatikan ketika melaksanakan sholat berjama‟ah. Hal ini termasuk 

dalam kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat berjama‟ah dan juga 

tidak akan ada celah yang kosong bagi orang yang sholat. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustad Muhammad Fathul Ulum 

selaku Ketua Paguyupan Guru Agama (PGA): 

“yang saya lihat setelah mendapatkan arahan dari panitia, peserta 

dengan spontan langsung merapatkan barisannya ketika sholat. 

Begitupun ketika melaksanakan sholat jama‟ah yang selanjutnya. 
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Tanpa adanya arahan lagi peserta sudah merapatkan shaf dengan 

sendirinya. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat berdampak 

baik pada kelurusan shaf dalam sholat. Karena pada setiap 

harinya meskipun sudah ada remus ubudiyah yang mengatur shaf 

dalam sholat, namun masih saja banyak siswa yang melanggar. 

Mungkin karena merasa sesama siswa terus menegur, jadi kurang 

di perhatikan. Ini juga menjadi kekurangan, makanya diadaakan 

kegiatan ini biar siswa bisa lebih memperhatikan shafnya dalam 

sholat”.
58

 

 

Ustad Saini selaku kepala madrasah juga mengatakan: 

“dampak dari adanya kegiatan ini memang sangat luar biasa. 

siswa yang biasa melanggar ketika disuruh meluruskan shaf 

dengan remus ubudiyah, tapi setelah ada kegiatan ini siswa yang 

menjadi peserta langsung meluruskan shafnya sendiri tanpa harus 

ada arahan yang kedua kalinya”.
59

 

 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kelurusan shaf 

dalam sholat berjama‟ah juga terlihat ketika siswa melaksanakan 

sholat berjama‟ah di madrasah setiap harinya. Bahkan tanpa adanya 

remus ubudiyah atau guru siswa langsung mengisi shaf mulai dari shaf 

pertama hingga akhir. Sehingga tidak ada shaf yang kosong ketika 

melaksanakan sholat.
60

 

Dari pemaparan data diatas dapat dipahami bahwa sholat lima 

waktu secara berjamaah dalam kegiatan spiritual camp dapat 

membentuk karakter religius siswa terkait dengan kesadaran diri dalam 

menyempurnakan sholat berjamaah.  
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c. Peserta terbiasa melaksanakan shalat lima waktu berjamaah tepat 

waktu 

Sholat lima waktu merupakan perintah wajib dari Allah dan harus 

dilakukan setiap hari. Akan tetapi selalu banyak alasan untuk 

melaksanakannya di akhir waktu atau tidak tepat waktu. 

Ustadzah Najmil Laili selaku panitia kegiatan spiritual camp 

mengatakan bahwa: 

“kita selaku panitia memang menginginkan yang terbaik untuk 

peserta. Seperti melaksanakan kegiatan spiritual camp ini 

tentunya ada tujuan tersendiri dalam hal ibadah. Namanya saja 

kegiatan spiritual, jadi lebih menenkankan pada peribadahan. 

Seperti sholat tepat waktu, itu juga termasuk tujuan dari 

diadakannya kegiatan ini”.
61

 

 

 

Dari hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti, peserta 

kegiatan spiritual camp memang melaksanakan sholat secara tepat 

waktu, tidak ada yang ditunda-tunda. Bahkan ketika sebelum adzan 

berkumandang, peserta telah siap dalam mushollah untuk menunggu 

waktu sholat. Hal ini dilakukan oleh semua peserta kegiatan, kecuali 

peserta yang sedanh haid. Bagi peserta yang haid juga langsung 

beranjak pada tempat yang telah di sediakan oleh panitia.
62

  

Dari pemaparan data diatas, dapat diketauhi bahwa kegiatan ini 

sangat berpengaruh baik kepada peserta. Yang awalnya sering 

menunda-nunda sholat, sekarang dengan kesadaran diri peserta 

melaksanakan sholat secara tepat waktu dan juga secara berjamaah. 
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d. Peserta terbiasa mengantri ketika berwudhu 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat 

bahwa peserta mengantri dengan rapi ketika akan berwudhu. Tidak ada 

peserta yang saling dorong, rebutan serta tidak ada kegaduhan yang 

terjadi ketika berwudhu.
63

 Sesuai dengan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, ustadzah Endah Sulistyawati selaku wali kelas XI Agama 

6 juga mengatakan bahwa: 

“tidak pernah ada peserta yang gaduh karena rebutan untuk 

wudhu. Karena mereka itu wudhu sebelum masuk waktu sholat 

jadi dak ada yang namanya rebutan tempat wudhu. Apalagi disini 

banyak sekali kamar mandi sama tempat wudhu, jadi dak kira itu 

ada siswa yang rebutan buat wudhu”.
64

 

 

Dari hasil pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan 

spiritual camp sangat berdampak baik terhadap nilai religius, juga 

dapat membentuk kepribadian peserta yang tertib. 

e. Peserta terbiasa melaksanakan shalat lima waktu berjamaah tanpa 

disuruh 

Jauh sebelum kegiatan ini berlangsung, banyak peserta yang 

hanya melaksanakan sholat berjamaah ketika berada dalam lingkungan 

sekolah saja. Akan tetapi setelah melaksanakan kegiatan spiritual 

peserta lebih sering melakukan sholat jama‟ah walaupun berada di 

lingkungan luar madrasah.
65

 Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Windi selaku peserta kegiatan spiritual camp dari kelas XI Agama 4: 
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“saya tuh mbak lebih sering sholat sendiri daripada berjamaah. 

Emang kaya beda tuh mbak sebelum dan susudah ikut kegiatan 

spiritual camp. Jadi inget kalau sholat berjama‟ah itu pahalanya 

lebih besar daripada sholat sendiri”.
66

 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan 

tersebut membawa pengaruh baik terhadap peserta, serta membentuk 

kesadaran peserta bahwa melaksanakan sholat secara berjamaah lebih 

baik daripada sholat sendiri. 

f. Peserta terbiasa mencium tangan guru setelah shalat lima waktu 

berjamaah 

Setelah sholat berjamaah selesai dilaksanakan, peserta kegiatan 

langsung mencium tangan guru yang ada di sampingnya.
67

 Hal ini 

sesuai dengan pernyataan ustadz Muhammad Fathul Ulum selaku 

Ketua Paguyupan Guru Agama (PGA) bahwa: 

“mencium tangan guru ketika telah selesai sholat bukanlah 

anjuran bagi peserta kegiatan spiritual camp, akan tetapi dengan 

kesadaran dirinya sendiri mereka melakukan hal tersebut. 

mungkin karena sedang berada dalam kegiatan yang di dalamnya 

full agama, maka peserta secara tidak langsung terbentuklah 

karakter-karakter keagamaan dalam dirinya”.
68

 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun 

tidak ada peraturan tertulis terhadap peserta untuk mencium tangan 

guru ketika selesai sholat, akan tetapi dengan adanya kegiatan spiritual 

camp ini secara tidak langsung membentuk karakter religius terhadap 

peserta. 
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g. Peserta terbiasa berjabat tangan dengan teman setelah shalat lima 

waktu berjamaah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, setelah 

selesai melaksanakan sholat peserta tidak hanya mencium tangan guru 

yang ada di sampingnya saja, akan tetapi juga mencabat tangan teman 

yang ada di sampinnya tanpa terkecuali. Dalam hal ini tidak ada 

perbedaan antara teman kelas, teman yang di kenal ataupun yang tidak 

dikenal.
69

 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ainayah Hadi Wulandari 

selaku peserta kegiatan spiritual camp kelas XI Agama 6 bahwa: 

“berjabat tangan dengan teman yang ada di samping kita ketika 

selesai sholat ini bukanlah perintah. Akan tetapi kita sadar, bahwa 

dengan berjabat tangan kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. 

Sebenarnya sebelum ada kegiatan ini sudah ada beberapa siswa 

yag menerapkan, akan tetapi setelah adanya kegiatan ini, peserta 

menjadi terbiasa dan diterapkan dalam kehidupan shari-hari”.
70

 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa setelah 

adanya kegiatan spiritual camp peserta dapat menbentuk serta 

menerapkan karakter keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan kegiatan khotmil qur’an dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022 

Al-Qur‟an merupakan pedoman bagi ummat Islam. Al-Qur‟an 

diturunkan Allah semata-mata bukan hanya untuk dibaca, akan ditetapi 

untuk dijadikan pedoman serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sesuai dengan kegiatan Khotmil Qur‟an yang di kemas dalam acara 
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spiritual camp untuk program studi keagamaan kelas XI putri di MAN 

Bondowoso. 

Setelah sholat magrib selesai dilaksanakan, peserta di arahkan oleh 

panitia untuk membentuk lingkaran yang beranggotakan 30 peserta 

didalamnya. Hal ini merupakan salah satu upaya panitia untuk 

mempermudah peserta dalam melaksanakan khotmil Qur‟an. Setiap 

peserta diminta untuk membaca Al-Qur‟an masing-masing 1 juz. Dengan 

begitu satu lingkaran dapat mengkhatamkan Al-Qur‟an dalam waktu yang 

singkat.
71

 

 

Gambar 4.3 

Khotmil Qur’an
72

 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan khotmil 

Qur‟an dilaksanakan secara berkelompok oleh seluruh peserta dan juga 

panitia kegiatan spiritual camp. hal ini bertujuan untuk membiasakan 

peserta agar senantiasa membaca Al-Qur‟an, semakin lancar dalam 

membaca Al-Qur‟an, serta mengisi kekosongan waktu dengan hal yang di 
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ridhoi Allah SWT. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ustadzah 

Triana Suprihastini selaku panitia kegiatan spiritual camp: 

“khotmil Qur‟an ini sudah menjadi pembiasaan bagi warga madrasah. 

Seperti kultur madrasah itu tiada hari tanpa Al-Qur‟an, tiada waktu 

tanpa jama‟ah dan tidak ada perilaku yang tidak di ridhoi Allah. Jadi 

dalam setiap kegiatan apapun kita harus senantiasa melibatkan Allah 

di dalamnya, apalagi ini memang kegiatan keagamaan. Jadi daripada 

dibiarkan kosong setelah kegiatan sholat magrib, lebih baik kan diisi 

dengan khotmil Qur‟an mbak. Apalagi ini bukan hal yang buruk, bisa 

mndapat syafaat dari Allah, juga agar peserta terbiasa membaca Al-

Qur‟an. Sama seperti pisau mbak, kalau tidak diasah maka akan 

tumpul juga lama-lama. Begitupun dengan Al-Qur‟an, kalau tidak 

dibaca meskipun sebenarnya lancar dalam membaca, lama-lama bakal 

lupa juga mbak.
73

 

 

Dalam kesempatan lain ustadzah Endah Sulistyawati selaku wali 

kelas XI Agama 6 juga menyampaikan bahwa: 

“adanya khotmil Qur‟an ini agar peserta senantiasa membaca dan 

mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur‟an. Sesuai dengan 

tujuan diturunkannya Al-Qur‟an yaitu untuk dijadikan pedoman 

oleh seluruh ummat manusia. Kalau kita sudah cinta dengan Al-

Qur‟an pasti akan dibaca terus, mempelajarinya juga akan senang. 

Namanya juga sudah cinta mbak. Nah itu yang diharapkan panitia 

kepada peserta, agar senantiasa cinta dengan Al-Qur‟an”.
74

 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita ketahui bahwa dengan 

membaca Al-Quran peserta dapat membentuk karakter religius peserta 

spiritual camp, antara lain: 

a. Memingkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan 

Membaca Al-Qur‟an ialah bentuk kegiatan yang diyakini dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. salah satu manfaatnya ialah 

dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan yang berimplikasi pada 

sikap dan perilaku positif, seperti dapat mengontrol diri, lisan terjaga, 
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istiqomah, hati menjadi tenang serta dapat membentengi diri dari 

perilaku negatif. 

Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Tanwiratul Afidah peserta 

kegiatan spiritual camp kelas XI Agama 2 bahwa: 

“dengan membaca Al-Qur‟an kita dapat meningkatkan 

keimanan dan juga ketaqwaan yang berimbas pada sikap dan 

perilaku kita. Contohnya itu seperti menjaga omongan, hati 

tentram, mengontrol diri kita sendiri, bisa istiqomah dan juga 

bisa membentengi diri kita dari sikap yang buruk”.
75

 

 

Dalam kesempatan lain, ustad Ulum selaku ketua Paguyupan 

Guru Agama (PGA) juga menyampaikan bahwa: 

“dalam kegiatan ini peserta dipantau dan dibiasakan untuk terus 

melakukan kegiatan kegamaan. Seperti pada kegiatan hotmil 

Qur‟an ini, kita menginginkan peserta menjadi insan Qur‟ani. 

Dimana peserta senantiasa dalam membaca Al-Qur‟an. Dengan 

begitu peserta dapat mengontrol cara berbicara, meminimalisir 

sikap agar tidak berperilaku buruk, istiqomah, dan hati pastinya 

akan lebih tenang dengan membaca Al-Qur‟an. Hal ini juga 

sudah saya lihat dari cara berperilaku siswa setelah adanya 

kegiatan ini”. 

 

 Hasil wawancara diatas dikuatkan dengan observasi yang 

dilakukan peneliti bahwa setelah adanya kegiatan tersebut peserta lebih 

rajin dalam membaca Al-Qur‟an, lebih menjaga sikap dan perilaku 

dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan tersebut. 

b. Cinta Terhadap Al-Qur‟an 

Cinta merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat akan tetapi 

bisa dirasakan oleh hati. Sedangkan Al-Qur‟an merupakan kitab suci 

yang harus dijaga kemurniannya. Jadi cinta terhadap Al-Quran tidak 
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bisa diungkapkan melalui kata-kata saja, akan tetapi melalui tindakan 

seperti membaca, memahami, menerapkan ajaran yang ada dalam Al-

Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ainayah Hadi Wulandari 

peserta kegiatan spiritual camp kelas XI Agama 6 bahwa: 

“orang yang cinta ke Al-Qur‟an itu mesti baca Qur‟an, bukan 

cuma habis sholat aja. Meskipun di waktu senggang juga baca, 

meski bacanya cuma setengah atau seperempat halaman. Kalau 

secara benarnya itu mencoba memahami artinya dan berusaha 

menerapkan apa yang ada di dalam Al-Qur‟an. Seperti sejarah, 

huku, dan lain-lain ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

Dauhnya Ustad Ulum dan Ustad Ulum waktu itu, sedikit demi 

sedikit perilaku sehari-harinya kan berubah menjadi lebih baik. 

Sebenarnya bisa, tapi butuh usaha dan paksaan mbak”.
76

 

 

Dalam kesempatan lain, Nur Hidayah peserta kegiatan spiritual 

camp juga kelas XI Agama 6 menyampaikan bahwa: 

“orang kalo udah dibiasakan baca Al-Qur‟an secara otomatis 

bakalan tumbuh rasa cinta terhadap Al-Qur‟an. Bacanyapun 

tidak bakal buru-buru, namanya juga cinta, pasti bakal hati-hati 

dalam membacanya. Kalau buru-buru kesannya kaya orang di 

kejar maling, bukan cinta lagi. Sama seperti Dawuhnya Abah 

waktu itu, tiada hari tanpa Al-Qur‟an”.
77

 

 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peserta memang 

tidak ada yang terburu-buru dalam membaca Al-Qur‟an. Mereka 

membaca dengan baik, tidak ada kegaduhan, tidak ada suara lain yang 

terdengar selain bacaan Al-Qur‟an saja.
78

  

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan 

khotmil Qur‟an dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-
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Qur‟an. Rasa cinta terhadap Al-Qur‟an bukan diungkapkan dengan 

kata-kata. Akan tetapi dengan tindakan seperti membaca, memahami 

serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Kelancaran Dalam Bacaan 

Membaca Al-Qur‟an secara terus-menerus akan menumbuhkan 

kelancaran dalam membaca Al-Qur‟an. Begitupun dengan tujuan 

khotmil Qur‟an dalam kegiatan spiritual camp adalah untuk 

membiasakan peserta agar semakin lancar dalam membaca Al-Qur‟an. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nur Hidayah selaku 

peserta kegiatan spiritual camp kelas XI Agama 6 bahwa: 

“orang yang sering baca Qur‟an itu lama kelamaan bakal lancar 

dalam membacanya. Sama kayak orang tu bakal bisa karena 

terbiasa. Sama kaya orang baca Qur‟an. Meski ga lancar kalo 

tiap hari baca itu bisa lancar”.
79

 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, di dalam bacaan 

Al-Qur‟an yang lakukan mayoritas peserta membacanya dengan sangat 

lancar. Ada beberapa peserta yang kurang lancar dalam membaca Al-

Qur‟an. Akan tetapi dengan diadakannya kegiatan khotmil Qur‟an ini 

dapat dijadikan sebagai latihan kepada peserta yang kurang lancar 

dalam membaca Al-Qur‟an.
80

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa dengan 

adanya khotmil Qur‟an dalam kegiatan spiritual camp dapat 

membentuk karakter peserta yang lebih baik dalam membaca Al-

Quran.  
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d. Mempererat ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah Islamiyah adalah adanya persaudaraan antara sesama 

umat Islam. hal ini sangat penting bagi kepribadian seluruh peserta 

spiritual camp. Sehingga tidak ada petengkaran yang terjadi pada 

sesama peserta kegiatan spiritual camp tersebut. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, dalam kegiatan 

khotmil Qu‟an tersebut peserta dibentuk dalam beberapa lingkaran 

besar. Yang didalamnya berisikan 30 peserta secara acak. Jadi peserta 

bisa berinteraksi dengan peserta lain yang beda kelas atau belum 

kenal.
81

 

Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ainayah Hadi Wulandari 

selaku peserta kegiatan spiritual camp kelas XI Agama 6 bahwa: 

“ketika di bentuk lingkaran besar yang beranggotakan 30 orang, 

disitu kita dapat mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah kita. 

Karena kita biasanya dak pernah tegur sapa dengan kelas lain, 

dengan adanya kegatan ini kita jadi ada interaksi dengan kelas 

lain. karena sebelum ngaji kita masih melakukan pembagian juz 

kepada semua anggota. Dan tegur sapa itu berlanjut meskipun 

kegiatan spiritual camp sudah selesai”.
82

 

 

Ustadzah Triana Suprihastini selaku panitia kegiatan spiritual 

camp juga menyampaikan bahwa: 

“pembentukan kelompoknya memang sengaja kami acak. Agar 

peserta bisa berinteraksi dengan peserta yang lain yang bukan 

teman kelasnya. Karena dalam setipa harinya mereka tidak 

pernah bertegur sapa kalau bukan teman kelasnya, dengan 

alasan tidak kenal. Jadi dengan adanya kesempatan ini, sengaja 

kami acak agar mereka saling kenal dan bisa menambah jalinan 

silaturahmi meskipun acara telah selesai. Dan alhamdulillah, 

setelah kegiatan selesai, saya lihat siswa saling bertegur sapa 
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dengan kelas lain yang kebetulan pada waktu itu mengikuti 

kegiatan spiritual camp juga.
83

  

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa khotmil 

Qur‟an dapat membentuk hal positif. Selain dari segi kelancaran juga 

terbentuk hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik dengan peserta 

yang lain. 

3. Pelaksanaan kegiatan ceramah dari kyai dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022 

Ceramah adalah pidato seseorang yang dilakukan di hadapan 

khalayak ramai. Sesuai dengan rangkaian acara yang ada dalam kegiatan 

spiritual camp putri yang dilaksanakan khusus kepada kelas XI putri 

program studi keagamaan. Dalam kegiatan tersebut peserta diminta untuk 

mendengarkan, memcatat, bahkan bertanya kepada Kyai yang mengisi 

acara tersebut. 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti, kegiatan 

ceramah ini diisi oleh KH. Imam Barmawi Burhan, yang dikenal dengan 

sebutan Abah Imam selaku pengasuh dari Yayasan Nurul Burhan Badean 

Bondowoso. Beliau diminta untuk menyampaikan ceramah sesuai dengan 

tema yang telah di tetapkan oleh panitia. Tema dalam kegiatan spiritual 

camp putri yaitu “rabbana hab lana min azwajina dzurriyatina qurrata 

a’yun, waja’alna lil muttaqina imama, dalam perspektif wanita 

sholihah”.
84
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Gambar 4.4  

Tema kegiatan spiritual camp
85

 

 

Sesuai dengan gambar tema diatas, Abah Imam Barmawi Burhan 

menyampaikan kepada peserta bagaimana arti dari tema tersebut yang  

dibahas secara rinci dan detail. Tema tersebut merupakan doa yang sering 

dipanjatkan oleh ummat Islam. Maksud dari tema tersebut ialah untuk 

memohon kepada Allah agar senantiasa meridhoinya dengan keturunan 

yang sholehah.  

Ungkapan doa tersebut merupakan potongan dari Qur‟an Surat Al-

Furqon ayat 74 yang artinya “Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami 

pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”. Dalam 

ceramah tersebut dibahas secara tuntas isi dari doa tersebut. 

 

Gambar 4.5 

Ceramah KH. Imam Barmawi Burhan
86
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Sehubungan dengan gambar diatas, Abah Imam Barmawi Burhan 

menyampaikan makna ayat dari tema tersebut. Sedangkan para peserta dan 

panitia mendengarkan secara seksama dan menulis hal-hal yang 

disampaikan oleh Abah Imam Barmawi Burhan.  

Pada kalimat “anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan 

keturunan kami sebagai penyenang hati (kami),”. Yakni orang-orang yang 

menyembah Allah SWT dengan baik dan tidak menjerumuskan umat 

Islam ke dalam perbuatan yang dilarang. Sedangkan dengan makna 

kalimat “dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”. 

Yaitu para pemimpin yang mengikuti Rasulullah SAW dalam kebaikan. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ustad Muhammad Fathul 

Ulum selaku ketua PGA (Paguyupan Guru Agama) bahwa: 

“kita (panitia) memilih tema tersebut bukan asal-asalan hanya 

karena kata-katanya yang keren saja. Tapi dalam tema tersebut 

terselip harapan para panitia kepada peserta agar menjadi insan yang 

bertaqwa, wanita sholihah, pemimpin yang baik nantinya. 

Alhamdulillah dengan adanya penyampaian dari Abah Imam itu 

sudah cukup untuk membentu karakter siswa yang religius. 

Mengapa demikian? Karena penyampaian abah itu sangat mudah 

dipahami oleh peserta bagaimana caranya berperilaku yang baik, 

bagaimana caranya hormat dan patuh kepada guru, kepada orang 

tua, kepada yang lebih tua. Dan juga menghindari larangan-larangan 

atau perilaku buruk yang dapat menjerumuskan dalam kerusakan”.
87

 

 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita ketahui bahwa dengan 

adanya kegiatan ceramah dari kiai peserta dapat membentuk karakter 

religius peserta spiritual camp, antara lain: 
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a. Bermuhasabah Diri 

Musahabah diri seringkali diartikan dengan intropeksi diri atau 

evaluasi diri. Hal tersebut tentunya sangat penting bagi peserta. 

Karena jika peserta tidak pernah melakukan musahabah kepada 

dirinya sendiri, maka peserta akan selalu merasa benar dengan yang 

mereka lakukan.  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ustad Muhammad 

Fathul Ulum selaku ketua Paguyupan Guru Agama (PGA) bahwa:  

“saya lihat peserta sebelum mendengarkan tausiyah atau 

ceramahnya abah semalam, banyak sekali peserta yang 

bertindak semena-mena kepada temannya. Kan disini ada yang 

namanya Remus Ubudiyah untuk membantu panitia dalam 

menertibkan rangkaian kegiatan, nah ketika ada peserta yang 

ditegur oleh Remus Ubudiyah itu tidak peduli, mereka tetep saja 

berbicara sendiri, selalu merasa benar. Makanya dengan adanya 

ceramah dari Abah itu sangat berpengaruh baik bagi seluruh 

peserta. Mereka dapat berintropeksi diri dengan tindakan 

mereka sebelumnya. Sehingga setelah berintropeksi peserta 

dapat memperbaiki sikap yang kurang baik tadi”.
88

 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ceramah 

dari kiai memang sangat berpengaruh pada peserta kegiatan spiritual 

camp. Karena secara tidak langsung peserta akan tersindir dengan 

materi yang disampaikan oleh KH. Imam Barmawi Burhan sehinga 

secara tidak langsung juga peserta akan berintropeksi diri dengan 

sikap yang sebelumnya. 
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b. Toleransi  

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati, 

membebaskan oranglain untuk menyampaikan pendapat, dan juga 

meghargai perbedaan yang ada di sekitar. Hal tersebut sangat penting 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi tersebut 

dapat menciptakan lingkungan yang aman, terhindar dari konflik serta 

tentram.  

Sesuai yang disampaikan oleh ustadzah Triana Suprihastini 

mengatakan bahwa: 

“setelah mendengar tausiyah abah semalem, itu sangat 

membawa dampak positif bagi anak-anak. Contohnya misalkan 

anak yang awalnya suka dengan adanya perdebatan karena 

perbedaan dengan teman, itu sekarang menjadi lebih kepada 

menghargai pendapat temannya. Karena mereka sudah tau, 

kalau menghargai dan tolesansi itu sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan juga setelah ada kegiatan ini sikap 

anak-anak jauh lebih sopan kepada gurunya”.
89

 

 

Dalam kesempatan lain Nur Hidayah selaku peserta kegiatan 

spiritual camp kelas XI Agama 6 juga menyampaikan bahwa: 

“setelah denger ceramahnya abah saya langsung merasa 

tersindir, soalnya saya gitu sering berdebat sama temen. Kalo 

pendapat teman saya dak sesuai sama pendapatnya saya, saya 

pasti selalu ngajak debat dan dak mau kalah. Gimanapun 

caranya saya harus menang dalam perdebatan itu, pokok saya 

merasa pendapat saya ini benar, sedangkan pendapatnya 

oranglain itu salah. Tapi alhamdulillah, setelah denger ceramah 

saya sadar kalo saya harus menghargai pendapat oranglain, 

meskipun pendapatnya dak sama dengan saya”. 

 

Hal tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwasanya peserta sebelum adanya ceramah tersebut tidak 
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peduli dengan perbedaan yang ada di sekitar. Jika ada yang berbeda, 

maka akan jadi bahan perbincangan dengan peserta yang lain. Akan 

tetapi setelah adanya ceramah dari KH. Imam Barmawi Burhan 

peserta lebih menghargai pendapat oranglain sehingga dalam 

pelaksanaan kegiatan sudah tidak ada lagi yang namanya perdebatan 

antar peserta.  

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 

kegiatan ceramah sangat membawa dampak bagi sikap dan karakter 

peserta. Karena dalam ceramah tersebut KH. Imam Barmawi Burhan 

menyampaikan tentang kriteria wanita sholehah, pemimpin yang 

mengikuti ajaran Rasul,  saling menghormati antar sesama, toleransi 

serta cara menjauhi larangan Allah SWT. Dengan demikian peserta 

menjadi lebih bermusahabah diri serta mencoba untuk menerapkan 

beberapa materi yang telah di dapatkan dalam kegiatan ceramah 

tersebut. 

4. Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI di MAN Bondowoso tahun pelajaran 2021/2022 

Selain sholat lima waktu, dalam kegiatan spiritual camp ini juga 

menerapkan beberapa sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat 

yang sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi dalam kegiatan spiritual 

camp, ada beberapa sholat sunnah yang wajib di laksanakan oleh peserta. 

Seperti sholat dhuha, sholat hajat, sholat witir, sholat tasbih serta sholat 

tahajjut. Pelaksanaan dalam beberapa sholat sunnah tersebut juga secara 
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berjamaah. Tujuan dari diadakannya kegiatan sholat sunnah tersebut 

adalah untuk membiasakan peserta dengan ibadah sunnah yang ada di 

dalam Islam. Panitia menginginkan para peserta agar menerapkan hal 

tersebut meskipun berada diluar lingkungan madrasah.  

 

Gambar 4.6 

Sholat Sunnah Berjama’ah
90

 

 

Berdasarkan gambar kegiatan sholat sunnah diatas, dapat diketahui 

bahwa seluruh peserta dan juga panitia diwajibkan melaksanakan sholat 

sunnah berjamaa‟ah kecuali pada paserta dan panitia yang sedang haid. 

Kegiatan sholat sunnah berjama‟ah tersebut membentuk beberapa karakter 

religius pada peserta kegiatan spiritual camp yaitu:  

a. Taat dalam ibadah 

Taat dalam ibadah merupakan suatu ketundukan dan 

penghambaan manusia kepada Allah SWT dengan melaksanakan 

segala perintah dan menjauhi laranganNya. Hal ini sangat penting bagi 

peserta kegiatan spiritual camp dalam membentuk karakter religius 
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dalam dirinya. Sehingga menjadikan peserta lebih mementingkan 

Allah daripada urusan dunianya. 

Ustad Samsul Arifin selaku panitia kegiatan spiritual camp 

mengatakan bahwa: 

“dalam kegiatan spiritual camp kami memang mewajibkan 

kepada peserta untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah 

secara berjamaah. Ada sholat dhuha, sholat hajat, sholat witir, 

sholat tasbih serta sholat tahajjut. Tujuan kami disini agar 

peserta dapat menerapkan beberapa sholat sunnah tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kami 

membiasakan peserta agar lebih banyak melakukan hal yang 

positif daripada kegiatan yang mungkin kurang bermanfaat yang 

sering dilakukan ketika berada di rumah. Seperti nonton tiktok, 

main instagram, dan sosmed yang lain. kalau di madrasah sudah 

jelas tidak ada kesempatan untuk bermain sosmed, karena kita 

disini melarang untuk mebawa hp ke seolah, tapi ketika dirumah 

bisa saja kan untuk bermain sosmed terus-terusan. Makanya 

dengan kegiatan ini kami ingin anak didik kami terbiasa dengan 

hal-hal yang positif. Setidaknya bisa mengurangi dari kegiatan 

yang kurang baik itu”.
91

 

 

Ainayah Hadi Wulandari selaku peserta kegiatan spiritual camp 

kelas XI Agama 6  juga menyampaikan bahwa: 

“sholat sunnah yang dikerjakan waktu spiritual camp itu cek 

banyaknya mbak. Awalnya sih males gitu soalnya banyak 

banget, tapi setelah beberapa kali melakukan sholat sunnah, saya 

sama temen-temen jadi terbiasa dan nyaman-nyaman aja 

melakukan sholat sunnah. Lagian kan ini juga baik buat kita, 

Cuma emang butuh paksaan kalo awal-awal. Kan katanya itu 

bisa karena terbiasa.”
92

 

 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa dalam kegiatan sholat sunnah tersebut dapat 

membentuk karakter religius peserta dalam hal ibadah, peserta 
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melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang merasa 

keberatan akan diadakannya sholat sunnah yang terus menerus.
93

 

Dari hasil pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

sholat sunnah berjama‟ah dapat membentuk karakter religius peserta 

dalam hal ketaatan beribadah. 

b. Terbiasa dengan ibadah sunnah 

Ibadah sunnah merupakan ibadah yang tidak diwajibkan akan 

tetapi dianjurkan untuk dikerjakan. Ibadah sunnah yang dimaksud 

dalam kegiatan spiritual camp ialah sholat witir, sholat hajat, sholat 

tasbih, sholat tahajjut dan sholat dhuha. Dalam pelaksanaan sholat 

sunnah tersebut diikuti oleh seluruh panitia dan peserta tanpa 

terkecuali. Hal ini bertujuan agar peserta dapat mengimplementasikan 

beberapa sholat sunnah tersebut dalam kehisupan sehari-hari. 

Ustad Muhammad Fathul Ulum selaku ketua Paguyupan Guru 

Agama(PGA) juga menyampaikan bahwa: 

“saya lihat setelah adanya kegiatan beberapa sholat sunnah yang 

dilaksanakan, peserta juga menerapkan hal tersebut dalam 

kehidupan sehari-harinya. Meskipun sedang berada dalam 

lingkungan luar madrasah dan diluar kegiatan tersebut. seperti 

yang saya lihat di madrasah ketika pembiasaan sholat dhuha 

berjama‟ah, banyak siswa yang menambah rokaat dalam sholat 

dhuha. Disini kan setiap harinya itu melaksanakan sholat dhuha 

secara berjama‟ah dengan seluruh warga madrasah, nah saya 

lihat itu banyak siswa yang menambah rokaat sholat dhuha 

setelah mengikuti kegiatan spiritual camp kemarin”.
94

 

 

Ustad Saini selaku kepala madrasah juga menyampaikan bahwa: 
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“disini kita ada pembiasaan sholat hajat setiap malam jum‟at dan 

itu dibuka untuk seluruh warga madrasah, tidak hanya program 

keagaaman saja. Akan tetapi memang lebih banyak siswa dari 

kelas keagamaan yang hadir daripada kelas IPA atau IPS. 

Setelah saya selidiki, ternyata ini merupakan salah satu dampak 

adanyan kegiatan spiritual camp yang mengharuskan peserta 

untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah. Jadi siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut ingin mengulanginya lagi dan lagi. 

Mereka sangat yakin bahwa dengan kita mendekatkan diri 

kepada Allah, menyibukkan diri dengan Allah, maka kita dapat 

membentengi kita dari hal-hal yang kurang baik”.
95

 

 

Ustadzah Endah Sulistyawati selaku wali kelas dari kelas XI Agama 

6 bahwa: 

“dalam kegiatan spiritual camp kita juga melaksanakan beberapa 

sholat sunnah secara berjamaah. Salah satunya itu sholat tasbih. 

Mengapa kita mengajka siswa untuk melaksanakan sholat tasbih 

secara berjamaah? Karena saya yakin masih banyak peserta yang 

belum melakukannya karena sholat tersebut memang sedikit berat 

ya untuk dilakukan. Sedangkan dalam Islam, kita dianjurkan untu 

sholat tasbih minimal 1x dalam seumur hidup. Jadi untuk 

meningkatkan keimanan kita pada Allah kan salah satunya dengan 

mengikuti perintahnya. Jadi kami mewajibkan kepada seluruh 

peserta untuk melaksanakan sholat tasbih dalam kegiatan spiritual 

camp kemarin”. 

 

Dalam kesempatan lain ustadzah Triana Suprihastini selaku panitia 

kegiatan spiritual camp menyampaikan bahwa: 

“dalam kegiatan spiritual camp kita mengajak peserta untuk 

melaksanakan beberapa sholat sunnah secara berjama‟ah. 

Contohnya sholat tahajjut. Sholat tahajjut ini kan dikerjakan pada 

dini hari sekitar jam 02.30-03.00. nah disini peserta dibentuk untuk 

bisa melawan rasa kantuknya demi melaksanakan sholat sunnah 

tahajjut. Tujuannya ya agar peserta bisa menerapkan ini dalam 

kehidupan sehari-harinya. Bisa menambah keimanan dan 

ketaqwaannya, bisa melawan rasa ngantuknya demi sholat sunnah, 

dan juga agar peserta lebih banyak melakukan ibadah sunnah”.
96
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Dalam kesempatan lain Ustadzah Najmil Laili selaku panitia 

kegiatan spiritual camp juga menyampaikan bahwa: 

“dalam kegiatan spiritual camp kita mewajibkan peserta untuk 

melaksanakan beberapa sholat sunnah secara berjamaha. Contohnya 

sholat witir yang dilaksanakan setelah sholat isya‟. Disini tujuannya 

agar peserta terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah witir 

sebelum tidur, agar peserta juga terbiasa dengan ibadah-ibadah 

sunnah, dan  lebih dekat dengan Allah”.
97

 

 

Beberapa hasil wawancara diatas dikuatkan dengan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan sholat sunnah tersebut 

memang banyak membentuk karakter religius siswa. Seperti yang peneliti 

lihat bahwa dalam pelaksanaa sholat dhuha banyak siswa yang menambah 

rokaat sholat dhuha setelah pelaksanaan sholat dhuha selesai 

dilaksanakan,
98

 dalam sholat hajat banyak peserta yang menerapkan 

kembali pada setiap malam jumat di madrasah.
99

 

Dari pemaparan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan oleh peniliti, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sholat 

sunnah dapat membentuk karakter religius peserta yaitu terbiasa untuk 

melaksanakan ibadah sunnah. 

Adapun Temuan penelitian dari hasil penelitian di MAN 

Bondowoso mengenai pelaksanaan kegiatan spiritual camp program studi 

keagamaan dalam membentuk karakter religius siswa kelas XI putri ini 

dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Tabel temuan hasil penelitian 

No  Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

sholat lima waktu dalam 

membentuk karakter religius siswa 

kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021-2022? 

Pelaksanaan kegiatan sholat lima 

waktu dalam spiritual camp kelas XI 

putri dapat membentuk karakter 

religius siswa yaitu: 

a. Terbiasa berdzikir setelah 

melaksanakan sholat 

b. memperhatikan kelurusan shaf 

dalam sholat 

c. Sholat tepat waktu secara 

berjama‟ah 

d. Mengantri ketika berwudhu 

e. Sholat berjamaa‟ah tanpa 

disuruh 

f. Tersebiasa untuk mencium 

tangan guru setelah sholat  

g. Tersebiasa berjabat tangan 

dengan teman ketika selesai 

sholat. 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

khotmil Qur‟an dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI 

putri di MAN Bondowoso tahun 

pelajaran 2021-2022? 

Pelaksanaan kegiatan khotmil qur‟an 

dalam spiritual camp kelas XI putri 

dapat membentuk karakter religius 

siswa yaitu: 

a. Meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan 

b. Cinta terhadap Al-Qur‟an 

kelancaran dalam bacaan  

c. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ceramah dari kiai dalam 

membentuk karakter religius siswa 

kelas XI putri di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021-2022? 

Pelaksanaan kegiatan ceramah dari 

kiai dalam spiritual camp kelas XI 

putri dapat membentuk karakter 

religius siswa yaitu: 

a. menjadikan peserta 

bermuhasabah diri  

b. Toleransi 

4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

sholat sunnah dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI 

putri di MAN Bondowoso tahun 

pelajaran 2021-2022? 

Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah 

dalam spiritual camp kelas XI putri 

dapat membentuk karakter religius 

siswa yaitu: 

a. Taat dalam ibadah  

b. Terbiasa dengan ibadah sunnah 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini membahas keterkaitan antara data yang telah 

ditemukan di lapangan dengan teori yang relavan. Data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi analisis melalui pembahasan temuan 

yang berkaitan dengan teori. Pembahasan dirinci sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah di tentukan sehingga mampu menjawab permasalahan 

yang ada di lapangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Spiritual Camp 

Program Studi Keagamaan Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Kelas 

XI di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Adapun pembahasan temuannya ialah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022 

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadat, dalam 

bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan 

syara'. Sebelum shalat kita disunatkan mengerjakan adzan dan iqamah. 

Adzan ialah kata-kata seruan yang tertentu untuk memberitahukan akan 

masuknya waktu shalat fardlu. Adapun iqamah ialah kata-kata sebagai 

tanda bahwa shalat akan dimulai.
100

  

Pelaksanan sholat lima waktu pada kegiatan spiritual camp 

dilaksanakan secara berjama‟ah yang diikuti oleh seluruhan peserta dan 
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seluruh panitia kegiatan. Sholat dilaksanakan di musollah Ar-Raudhoh 

MAN Bondowoso, untuk membiasakan kepada peserta agar tetap 

melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Pelaksanaan sholat 

lima waktu juga memerlukan persiapan seperti penentuan imam sholat 

dhuhur, asar, magrib, isya‟ dan subuh. Dalam pembentukan imam sholat 

lima waktu secara berjma‟ah ini dipilih dari panitia kegiatan spiritual 

camp, yaitu ustadzah dari Paguyupan Guru Agama di MAN Bondowoso.  

Tabel 4.5 

Tabel Imam Sholat kagiatan Spiritual Camp 

 

NO. Pelaksanaan Sholat Imam dan Penanggungjawab 

1  Sholat Asar Ustadzah Najmil Laily 

2 Sholat Magrib Ustadzah Retno Wahyu 

Wardani 

3 Sholat Isya‟ Ustadzah Triana Suprihastini 

4 Sholat Subuh Ustadzah Rike Aristyowati 

5 Sholat Dhuhur Ustadzah Syarifatul Laily 

 

Selain untuk membiasakan peserta dalam melaksanakan sholat 

secara berjama‟ah, panitia juga menginginkan peserta untuk terbiasa 

dengan budaya religius sehingga dapat membentuk karakter religius pada 

siswa. Sesuai dengan teori yang telah di jelaskan dalam buku karangan 

Asmaun Sahlan, yang menjelaskan bahwa budaya religius sekolah 

merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga sekolah yang 
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didasarkan atas nilai-nilai religius atau keagamaan.
101

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan mengetahui 

pelaksanaan sholat lima waktu berjama‟ah dapat membentuk karakter 

religius peserta dengan baik, meskipun hanya dengan kegiatan nyantri 

semalam atau spiritual camp.  

Pembentukan karakter religius peserta dapat digambarkan bahwa 

beberapa peserta masih membutuhkan bimbingan dengan baik, untuk 

mengikuti kegiatan yang ada dalam rangkaian sholat lima waktu. 

Pembentukan karakter dalam kegiatan sholat lima waktu terlihat sangat 

bagus dan dapat membantu peserta untuk menjadi pribadi yang disiplin 

waktu, terbiasa dengan sholat jama‟ah, berdzikir setelah sholat, lebih 

memperhatikan hal yang dapat membatalkan sholat, syarat sah dan rukun 

sholat. Selain itu peserta diberikan pendampingan yang baik oleh panitia, 

dimana peserta tersebut diarahkan dan diberi pemahaman yang baik dan 

benar ketika mengikuti rangkain kegiatan sholat lima waktu tersebut, 

supaya peserta dapat membiasakan perilaku-perilaku yang baik dan 

memberikan contoh terhadap peserta yang lainnya.  

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Asmaun Sahlan 

yang mengatakan bahwa jika nilai-nilai religius telah tertanam pada siswa 

dan dipupuk dengan baik, maka dengan sendirinya akan tumbuh menjadi 

jiwa agama. Dalam hal ini jiwa agama merupakan suatu kekuatan batin, 

daya dan kesanggupan dalam jasad manusia yang menurut para ahli ilmu 
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jiwa agama. Kekuatan tersebut tersarang pada akal kemauan dan 

perasaan.
102

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan mengetahui bahwa 

peserta dalam melaksanakan kegiatan sholat lima waktu secara 

berjama‟ah tidak merasakan tekanan, tanpa disuruhpun peserta langsung 

melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan sholat jama‟ah tersebut 

dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk karakter 

religius pada diri peserta. 

Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansori bahwa orang 

religius akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran-ajaran agamanya, 

selalu mempelajari pelajaran agama, menjalankan ritual agama, meyakini 

dokrin-dokrin agama, dan selanjutnya merasakan pengalaman-

pengalaman beragama. Serta dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan 

religius jika seseorang mampu melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas 

terhadap perilaku dan kehidupannya.
103

 

Berdasarkan temuan dan didiskusikan dengan teori yang dipaparkan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sholat lima waktu secara 

berjama‟ah dapat membentuk karakter religius peserta dalam hal sholat 

lima waktu. sehingga motto MAN Bondowoso Tiada Hari Tanpa Sholat 

Jama’ah dapat terlaksana dengan baik pad peserta kegiatan spiritual camp 

putri kelas XI program studi keagamaan. 
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2. Pelaksanaan kegiatan khotmil qur’an dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022 

Pelaksanaan khotmil Qur‟an dalam kegiatan spiritual camp putri 

dilaksanakan setelah sholat magrib dan dilaksanakan secara berkelompok 

di musollah Ar-Raudhah MAN Bondowoso. Peserta dibentuk dalam 

kelompok kecil yang beranggotakan 30 peserta didalamnya, satu peserta 

membaca 1 juz sehingga dalam lingkaran tersebut bisa melaksanakan 

khotmil Qur‟an. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dapat diketahui 

bahwa kegiatan spiritual camp dapat membentuk karakter religius peserta 

setelah adanya kegiatan khotmil Qur‟an tersebut. Karakter religius yang 

terbentuk pada peserta antara lain peserta dapat mengontrol sikap dan 

perkataan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meminimalisir peserta 

untuk berbuat perilaku yang negatif.  

Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Asmaun Sahlan bahwa 

kegiatan membaca Al-Qur‟an merupakan bentuk peribadatan yang 

diyakini dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dapat meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan yang berimplikasi pada sikap dan perilaku 

positif, dapat mengontrol diri, dapat tenang, lisan terjaga, dan istiqomah 

dalam ibadah. Disamping itu tadarus Qur‟an sebagai wujud peribadatan, 

meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Al-Qur‟an juga dapat 

menumbuhkan sikap positif terhadap siswa, karena melalui tadarus 
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Qur‟an dapat menumbuhkan sikap-sikap luhur sehingga dapat 

membentengi peserta dalam perilaku yang negatif.
104

 

Selain karakter yang telah di sebutkan diatas, peserta juga dapat 

lebih lancar dalam membaca serta lebih mencintai Al-Qur‟an. Karena 

dengan terbiasa peserta menjadi bisa. Hal ini juga yang membuat peserta 

merasa bersalah ketika menyimpang dari jalan yang semestinya.  

Berdasarkan temuan dan didiskusikan dengan teori yang dipaparkan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan khotmil Qur‟an dalam spiritual 

camp dapat membentuk karakter religius peserta yaitu cinta terhadap Al-

Qur‟an sehingga membuat peserta merasa butuh dengan Al-qur‟an untuk 

dijadikan pedoman dalam hidup, mengontrol sikap peserta dan juga 

menambah kelancaran peserta dalam membaca Al-Qur‟an. 

3. Pelaksanaan kegiatan Ceramah dari Kyai dalam membentuk 

karakter religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022 

Ceramah atau yang biasa disebut dengan pidato merupakan 

pemberian nasehat kepada khalayak ramai. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI), ceramah merupakan pidato oleh seseorang di hadapan 

banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya.
105

  

Ceramah dari Kyai dalam kegiatan spiritual camp dilaksanakan 

setelah sholat isya berjama‟ah selesai. Bertempat di mushollah Ar-
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Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah Upaya Mengembangkan PAI Dari 

Teori Ke Aksi, 120.  
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Akses 18 03 2022 Pukul 09.20 Melalui 
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https://kbbi.web.id/ceramah
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Raudhah MAN Bondowoso pukul 20.00 WIB yang diikuti oleh seluruh 

peserta dan panitia. Ceramah tersebut diisi oleh Abah Imam Barmawi 

Burhan pengasuh Yayasan Nurul Burhan, Badean Bondowoso. Ceramah 

yang disampaikan oleh Abah Imam Barmawi Burhan sesuai dengan tema 

Spiritual camp yaitu tentang rabbana hab lana min azwajina dzurriyatina 

qurrata a‟yun, waja‟alna lil muttaqina imama, dalam perspektif wanita 

sholihah. Dalam ceramah tersebut abah Imam Barmawi Burhan 

membahas tentang kriteria wanita sholehah, pemimpin yang mengikuti 

ajaran Rasul,  saling menghormati antar sesama, toleransi serta cara 

menjauhi larangan Allah SWT. sehingga menjadikan peserta berkarakter 

yang baik. 

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Marzuki yang 

mengatakan bahwa kebaikan hati membantu anak menunjukkan 

kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain, tidak 

memikirkan diri sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai tindakan 

yang benar. Selain itu juga mampu menghargai perbedaan kualitas dalam 

diri oranglain, membuka diri terhadap pandangan dan kayakinan baru 

serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, 

penampilan, budaya, agama, kepercayaan, kemampuan atau oriensi 

seksual. Dengan ini peserta akan memperlakukan oranglain dengan baik 

dan penuh pengertian, menentag permusuhan, kekejaman, kefanatikan, 

serta menghargai oranglain berdasarkan karakternya.
106
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Adapun hal lain yang disampaikan oleh Abah Imam Barmawi 

Burhan ialah tentang kriteria wanita sholehah dan juga pemimpin yang 

mengikuti ajaran Rasul. Dalam hal ini bertujuan agar peserta mampu 

mengikuti ajaran rasul dalam memimpin, menjadi wanita sholehah sesuai 

dengan ajaran Islam. Karena jika peserta telah memahami materi yang 

disampaikan dalam ceramah tersebut, maka akan terbentuk karakter yang 

sesuai dengan yang ajaran Rasul.  

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sofyan Mustoip 

dkk yang mengatakan bahwa pendidikan karakter religius dapat terbentuk 

dengan moral knowing atau pengetahuan moral. pembinaan kecerdasan 

dan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari 

sifat fathanah Rasulullah. seorang yang fathanah itu tidak saja cerdas, 

tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berpikir dan 

bertindak. Mereka yang memiliki sifat fathanah mampu menangkap gejala 

dan hakikat dibalik semua peristiwa. Mereka mampu belajar dan 

menangkap peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian 

menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga dan pelajaran yang 

memperkaya khazanah. Mereka tidak segan untuk belajar dan mengajar 

karena hidup hanya semakin berbinar ketika seseorang mampu 

mengambil pelajaran dari peristiwa peristiwa tersebut. Mereka yang 

memiliki sifat fathanah, sangat besar kerinduannya untuk melaksanakan 

ibadah. 
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Berdasarkan temuan dan didiskusikan dengan teori yang dipaparkan 

diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ceramah dari kyai dapat 

membentuk karakter religisu peserta melalui materi yang disampaikan 

dalam ceramah tersebut. sehingga peserta dapat berfikir dalam bertindak, 

menjadi pemimpin yang baik sesuai ajaran Rasulullah, serta lebih rajin 

dalam beribadah. 

4. Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter 

religius siswa kelas XI putri di MAN Bondowoso tahun pelajaran 

2021/2022 

Sholat sunnnah merupakan sholat yang dianjurkan akan tetapi tidak 

diwajibkan dalam Islam. menurut Sulaiman Rasjid ada 14 macam sholat 

sunnah dalam Islam, diantaranya yaitu sholat hari raya, sholat gerhana 

bulan dan matahari, sholat minta hujan (Istisqa), sholat sunnah rawatib, 

sholat sunnah juma‟at, sholat tahiyatul masjid, sholat atatkala akan 

bepergian, sholat sunnah wudhu, sholat dhuha, sholat tahajut, sholat witir, 

sholat tarawih, sholat istikharah, dan sholat sunnah mutlat. 
107

  

Dalam kegiatan sholat sunnah pada spiritual camp putri diwajibkan 

kepada seluruh peserta dan panitia untuk melaksanakan beberapa sholat 

sunnah, yaitu sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajut, dan 

juga sholat dhuha yang dilaksanakan secara berjama‟ah di mushollah Ar-

Raudhoh MAN Bondowoso. Tujuan dari dilaksanakannya beberapa sholat 

sunnah tersebut ialah untuk membiasakan peserta dalam mengerjakan 
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ibadah-ibadah sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan 

peserta lebih dekat lagi kepada Allah SWT.  

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Anzar Abdullah 

dkk bahwa peserta didik akan mencontoh apa yang dilakukan atau yang 

dipraktikkan oleh guru atau pendidik. Peserta didik tidak hnaya 

mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi juga melihat apa 

yang diperbuat oleh gurunya. Cara seperti ini banyak memberi pengaruh 

dan sangat efektif dibandingkan dengan cara memberi nasihat dan 

petunjuk-petunjuk secara lisan.
108

 

Sholat sunnah witir dilaksanakan pada jam 20.00 setelah sholat 

isya‟ berjamaah selesai. Dengan tujuan agar peserta dapat terbiasa 

melaksanakan sholat witir tanpa mununggu datangnya bulan Ramadhan, 

karena pada saat sholat witir merupakan waktu yang mustajab untuk 

berdoa. Panitia berharap peserta dapat menyampaikan segala hajat yang 

diinginkan peserta ketika telah selesai melaksanakan sholat witir tersebut. 

Panitia menginginkan peserta untuk lebih dekat dengan Allah, 

memanjatkan keinginan kepada Allah bukan selain Allah.  

Setelah melaksanakan sholat witir, peserta diarahkan untuk 

melaksanakan sholat hajat secara berjama‟ah. Dengan tujuan peserta 

segala hajat peserta kegiatan spiritual camp putri terkabulkan oleh Allah 

SWT, akan tetapi tetap saja harus ada usaha di dalamnya.  
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Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Abdullah Taslim dkk 

bahwa seseorang yang ingin meraih keberhasilan jangan sampai 

melupakan Rabb yang memudahkan segala urusan. Betapapun usaha yang 

kita lakukan, itu bisa jadi sisa-sia juka kita tidak mengingat Allah yang 

mengabulkan segala hajat.
109

 

Setelah sholat hajat selesai, selanjutnya peserta diarahkan untuk 

melaksanakan sholat  tasbih secara berjama‟ah. Dengan tujuan agar 

peserta paling tidak telah melaksanakan sholat tasbih meskipun hanya 

satu kali dalam seumur hidup. Karena dalam islam dianjurkan kepada 

seluruh umatnyanuntuk melaksanakan shilat tasbih minimal satu kali 

seumur hidup.  

Pada jam 03.00 WIB atau dini hari, peserta diarahkan untuk 

melaksanakan sholat tahajut secara berjamaa‟ah seperti dengan sholat 

sunnah yang lain yang telah di kerjakan sebelumnya. Meskipun waktu 

istirahat peserta terpotong karena harus bangun lebih awal, akan tetapi 

peserta tidak merasa keberatan dan tidak ada yang tertidur ketika akan 

melaksanakan sholat tahajut. Dengan sholat tahajut peserta dapat 

mendekatkan diri kepada Allah, terhindar dari penyakit serta mencegah 

dari segala dosa.  

Pada jam 07.30 sebelum penutupan rangakain kegiatan spiritual 

camp putri program studi keagamaan ditutup, peserta diarahkan untuk 

melaksanakan sholat dhuha terlebih dahulu. Karena jika tidak 
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melaksanakan sholat dhuha sebelum kegiatan ditutup, dikhawatirkan 

peserta tidak akan melaksanakan sholat dhuha ketika telah sampai di 

rumah. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka panitia berinisiatif 

untuk mengajak peserta melaksanakan sholat dhuha terlebih dahulu 

sebelum pulang. Selain itu melaksanakan sholat dhuha bukanlah hal yang 

dapat merugikan peserta, akan tetapi dapat menguntugkan peserta. Karena 

keutamaan sholat dhuha ialah mendapatkan pahala seperti bersedekah 

serta dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat menjadikan 

peserta menjadi pribadi yang bertaqwa.  

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Suheri yang 

menyampaikan bahwa pribadi yang bertaqwa tidak menunggu dipanggil 

Al mukarrom, Kiai Haji, Ustadz ataupun Ustadzah atau menunggu tampil 

di panggung. Tetapi sikap taqwa itu perlu dihadirkan dalam kehidupan 

kita sehari-hari.
110

 

Berdasarkan temuan dan didiskusikan dengan teori yang dipaparkan 

diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sholat sunnah secara 

berjamaa‟ah dalam spiritual camp putri program studi keagamaan dapat 

membentuk karakter religius yaitu dalam hal mendekatkan diri dengan 

Allah, taat kepada Allah serta terbiasa melakukan ibadah sunnah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka Pelaksanaan Kegiatan Spiritual Camp Program Studi Keagamaan dalam 

Membentuk Karakter Siswa Kelas XI putri di Madrasah Aliyah Negeri 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan sholat lima waktu dalam membentuk karakter religius 

siswa kelas XI putri dilaksanakan secara berjama‟ah yang diikuti oleh 

seluruh panitia dan juga peserta kegiatan spiritual camp. karakter religius 

yang terbentuk pada siswa yaitu terbiasa berdzikir setelah melaksanakan 

sholat, memperhatikan kelurusan shaf dalam sholat, sholat tepat waktu 

secara berjama‟ah, mengantri ketika berwudhu, sholat berjamaa‟ah tanpa 

disuruh, tersebiasa untuk mencium tangan guru setelah sholat dan juga 

tersebiasa berjabat tangan dengan teman ketika selesai sholat. 

2. Pelaksanaan kegiatan khotmil qur‟an pada kegiatan spiritual camp 

dilaksanakan setelah sholat magrib berjama‟ah yang diikuti oleh seluruh 

panitia dan peserta kegiatan. Karakter religius yang terbentuk pada siswa 

kelas XI putri program studi keagamaan yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan, cinta terhadap Al-Qur‟an, kelancaran dalam bacaan serta dapat 

mempererat ukhuwah Islamiyah. 

3. Pelaksanaan kegiatan ceramah dari kiai diisi oleh Dr. KH. Imam Barmawi 

Burhan selaku pengasuh Yayasan Nurul Burhan Badean Bondowoso. 
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Karakter religius yang terbentuk pada siswa kelas XI putri program studi 

keagamaan yaitu menjadikan peserta bermuhasabah diri dan toleransi. 

4. Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah dalam membentuk karakter religius 

siswa dilalukan secara berjama‟ah oleh seluruh panitia dan juga peserta 

kegiatan kelas XI putri program studi keagamaan. Karakter religius yang 

terbentuk yaitu taat dalam ibadah dan terbiasa dengan ibadah sunnah dalam 

kehidupan sehari-hari.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah terlaksana, terdapat beberapa saran dari 

peneliti yaitu: 

1. Bagi kepala madrasah, diharapkan mampu mengembangkan kegiatan 

keagamaan bagi siswa serta mampu mempertahankan kegiatan spiritual 

camp bagi siswa kelas XI program studi keagamaan sehingga tercapai 

tujuan diadakannya kegiatan keagaaman yaitu untuk membentuk karakter 

religius siswa.  

2. Bagi panitia pelaksana, diharapkan mampu bekerjasama dengan wali murid 

dalam menilai keseharian siswa ketika ada dirumah, sehingga dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan kegiatan spiritual camp 

dalam membentuk karakter religius siswa.  

3. Bagi peserta atau siswa, diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan 

karakter religius yang terbentuk setelah adanya kegiatan spiritual camp. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut yang mampu mengungkapkan lebih dalam tentang karakter religius 
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yang terbentuk dalam kegiatan spiritual camp program studi keagamaan 

kelas XI Putri yang belum terungkap dalam penelitian ini sehingga dapat di 

sempurnakan oleh peneliti selanjutnya. 
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Lampiran 2 

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Pelaksanaan 

Kegiatan Spiritual 

Camp Program 

Studi Keagamaan 

Dalam Membentuk 

Karakter Religius 

Siswa Kelas XI di 

MAN Bondowoso 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

1. Kegiatan 

Spiritual 

Camp  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kegiatan Sholat 

lima waktu 

(sholat Fardhu) 

 

 

 

 

 

 

 

- Suci dari hadas 

dan najis 

- Ketepatan 

waktu 

- Menjawab 

panggilan 

adzan serta 

berdoa setelah 

adzan 

- Membaca 

pujian setelah 

adzan  

- Berjama‟ah 

- Berdzikir 

setelah sholat 

- Merapatkan 

barisan / shaf 

 

1. Informan: 

a. Kepala 

sekolah 

b. Peserta dan 

panitia 

kegiatan 

spiritual 

camp 

2. Dokumentasi 

3. Kepustakaan: 

a. Buku 

b. Jurnal 

c. Internet 

Pendekatan 

penelitian : 

Kualitatif 

 

Jenis Penelitian: 

Penelitian lapangan 

 

Teknik 

pengumpulan data : 

observasi, 

wawancara  serta 

dokumentasi. 

 

Analisis data : 

kondensasi data, 

penyajian data, 

serta penarikan 

kesimpulan 

 

Keabsahan data : 

Triangulasi sumber 

dan Triangulasi 

teknik 

1. Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan sholat lima 

waktu dalam membentuk 

karakter religius siswa 

kelas XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan khotmil qur‟an 

dalam membentuk 

karakter religius siswa 

kelas XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan ceramah dari 

guru dan kyai dalam 

membentuk karakter 

religius siswa kelas XI di 

MAN Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022? 

4. Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan sholat sunnah 

dalam membentuk 

karakter religius siswa 
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kelas XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022? 

 

  2. Kegiatan 

Khotmil Qur‟an  

 

- Ketepatan 

bacaan  

- Kelancaraan 

bacaan 

 

   

  3. Kegiatan 

Ceramah Dari 

Kiai 

- Tema kegiatan 

- Durasi waktu 

- Metode 

penyampaian  

 

   

  4. Kegiatan Sholat 

sunnah 

- Suci dari hadas 

dan najis 

- Ketepatan 

waktu 

- Berjama‟ah 

- Berdzikir 

setelah sholat 
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- Merapatkan 

barisan / shaf 

- Sholat qobliyah 

dan ba‟diyah 

(sebelum dan 

sesudah sholat 

fardhu) 

- Sholat hajat 

(setelah sholat 

isya‟) 

- Sholat tahajut 

(sepertiga 

malam) 

- Sholat dhuha 

(terbitnya 

matahari 

sampai 

menjelang 

dhuhur) 

 2. Karakter 

Peserta Didik 

membentuk 

karakter religius 

siswa 

 

- Berdoa sebelum 

dan setelah 

melakukan 

kegiatan 

- Melakukan 
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ibadah tepat 

waktu 

- Istiqomah 

- Patuh pada 

ajaran agama 

- Hidup rukun 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Fokus Penelitian Indikator/Aspek Informan Pertanyaan 

Gambaran obyek 

penelitian 
1. Sejarah 

2. Visi, misi, tujuan 

3. Data panitia 

4. Data peserta 

5. Data sarana prasarana 

Kepala sekolah 1. Bagaimana sejarah 

berdirinya kegiatan 

spiritual camp yang 

ada di MAN 

Bondowoso? 

2. Apa saja visi, misi, 

dan tujuan adanya 

kegiatan spiritual 

camp? 

3. Siapa saja yang 

menjadi panitia 

dalam kegiatan 

spiritual camp? 

4. Siapa saja yang 

menjadi peserta 

dalam kegiatan 

spiritual camp? 

5. Apa saja sarana dan 

prasarana yang 

diperlukan dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

pelaksanaan kegiatan 

sholat lima waktu 

dalam membentuk 

karakter religius 

siswa kelas XI di 

MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 

2021/2022 

1. Suci dari hadas dan 

najis 

2. Ketepatan waktu 

3. Menjawab panggilan 

adzan serta berdoa 

setelah adzan 

4. Membaca pujian 

setelah adzan  

5. Berjama‟ah 

6. Berdzikir setelah 

sholat 

7. Merapatkan barisan / 

shaf 

Panitia dan peserta 

kegiatan spiritual 

camp 

1. Bagaimana proses 

pelaksanaan sholat 

lima waktu dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

2. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

panitia dalam 

pelaksanaan sholat 

lima waktu dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

3. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

peserta  dalam 

pelaksanaan sholat 

lima waktu kegiatan 

spiritual camp? 
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4. Karakter religius 

seperti apa yang 

terbentuk setelah 

pelaksanaan kegiatan 

sholat lima waktu 

dalam kegiatan 

spiritual camp?  

5. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang 

mengabaikan arahan 

dari panitia? 

6. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang tidak 

mengikuti sholat 

berjamaa‟ah tanpa 

udzur syar‟i? 

7. Apakah panitia 

mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan 

sholat lima waktu 

dalam kegiatan 

spiritual camp?  

pelaksanaan kegiatan 

khotmil qur‟an 

dalam membentuk 

karakter religius 

siswa kelas XI di 

MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 

2021/2022 

1. Ketepatan bacaan  

2. Kelancaraan bacaan 

Panitia dan peserta 

kegiatan spiritual 

camp 

1. Bagaimana proses 

pelaksanaan khotmil 

qur‟an dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

2. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

panitia dalam 

pelaksanaan khotmil 

qur‟an dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

3. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

peserta  dalam 

pelaksanaan khotmil 

qur‟an dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

4. Karakter religius 

seperti apa yang 
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terbentuk setelah 

pelaksanaan kegiatan 

khotmil qur‟an dalam 

kegiatan spiritual 

camp?  

5. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang 

mengabaikan arahan 

atau melanggar 

peraturan? 

6. Bagaimana tindakan 

panitia apabila ada 

peserta yang tidak  

membaca Al-qur‟an? 

7. Bagaimana tindakan 

panitia jika ada 

peserta yang tidak 

bersungguh-sungguh 

dalam membaca Al-

Qur‟an? 

8. Apakah panitia 

mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan 

khotmil qur‟an dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

pelaksanaan kegiatan 

ceramah dari guru 

dan kyai dalam 

membentuk karakter 

religius siswa kelas 

XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022 

- Tema kegiatan 

- Durasi waktu 

- Metode penyampaian 

Panitia dan peserta 

kegiatan spiritual 

camp 

1. Bagaimana proses 

pelaksanaan ceramah 

dari guru dan kyai 

dalam kegiatan 

spiritual camp? 

2. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

panitia dalam 

pelaksanaan ceramah 

dari guru dan kyai 

dalam kegiatan 

spiritual camp? 

3. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

peserta  dalam 

pelaksanaan ceramah 

dari guru dan kyai 

kegiatan spiritual 
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camp? 

4. Karakter religius 

seperti apa yang 

terbentuk setelah 

pelaksanaan kegiatan 

ceramah dari guru 

dan kyai dalam 

kegiatan spiritual 

camp?  

5. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang 

mengabaikan arahan 

dari panitia? 

6. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang tidak 

mengikuti atau tidak 

mendengarkan 

ceramah yang 

disampaikan oleh 

guru dan kyai? 

7. Bagaimana tindakan 

panitia ketika kyai 

atau guru telat dalam 

menghadiri acara 

tersebut? 

8. Apakah panitia 

mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan 

ceramah dari guru 

dan kyai dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

pelaksanaan kegiatan 

sholat sunnah dalam 

membentuk karakter 

religius siswa kelas 

XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021/2022 

1. Suci dari hadas dan 

najis 

2. Ketepatan waktu 

3. Berjama‟ah 

4. Berdzikir setelah 

sholat 

5. Merapatkan barisan / 

shaf 

Panitia dan peserta 

kegiatan spiritual 

camp 

1. Bagaimana proses 

pelaksanaan sholat 

sunnah dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

2. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

panitia dalam 

pelaksanaan sholat 

sunnah dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 
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6. Sholat qobliyah dan 

ba‟diyah (sebelum 

dan sesudah sholat 

fardhu) 

7. Sholat hajat (setelah 

sholat isya‟) 

8. Sholat tahajut 

(sepertiga malam) 

9. Sholat dhuha 

(terbitnya matahari 

sampai menjelang 

dhuhur) 

3. Apa saja persiapan 

yang dilakukan oleh 

peserta  dalam 

pelaksanaan sholat 

sunnah kegiatan 

spiritual camp? 

4. Karakter religius 

seperti apa yang 

terbentuk setelah 

pelaksanaan kegiatan 

sholat sunnah dalam 

kegiatan spiritual 

camp?  

5. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang 

mengabaikan arahan 
dari panitia? 

6. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang tidak 

mengikuti sholat 

sunnah dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 

7. Bagaimana tindakan 

panitia ketika ada 

peserta yang 

mengantuk dalam 

pelaksanan sholat 

sunnah tersebut? 

8. Apakah panitia 

mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan 

ceramah dari guru 

dan kyai dalam 

kegiatan spiritual 

camp? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah berdirinya kegiatan spiritual camp yang ada di 

MAN Bondowoso? 

2. Apa saja visi, misi, dan tujuan adanya kegiatan spiritual camp? 

3. Siapa saja yang menjadi panitia dalam kegiatan spiritual camp? 

4. Siapa saja yang menjadi peserta dalam kegiatan spiritual camp? 

5. Apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

spiritual camp? 

B. Panitia Pelaksana Kegiatan Spiritual Camp 

1. Bagaimana proses pelaksanaan sholat lima waktu dalam kegiatan 

spiritual camp? 

2. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan 

sholat lima waktu dalam kegiatan spiritual camp? 

3. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan sholat lima waktu dalam kegiatan spiritual camp?  

4. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang mengabaikan 

arahan dari panitia? 

5. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang tidak mengikuti 

sholat berjamaa‟ah tanpa udzur syar‟i? 

6. Apakah panitia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sholat lima 

waktu dalam kegiatan spiritual camp? 

7. Bagaimana proses pelaksanaan khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual 

camp? 

8. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan 

khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp? 

9. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp?  

10. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang mengabaikan 

arahan atau melanggar peraturan? 

11. Bagaimana tindakan panitia apabila ada peserta yang tidak  membaca 

Al-qur‟an? 

12. Apakah panitia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan khotmil 

qur‟an dalam kegiatan spiritual camp? 

13. Bagaimana proses pelaksanaan ceramah dari guru dan kyai dalam 

kegiatan spiritual camp? 

14. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan 

ceramah dari guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp? 

15. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta  dalam pelaksanaan 

ceramah dari guru dan kyai kegiatan spiritual camp? 
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16. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan ceramah dari guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp?  

17. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang mengabaikan 

arahan dari panitia? 

18. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang tidak mengikuti 

atau tidak mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru dan 

kyai? 

19. Bagaimana tindakan panitia ketika kyai atau guru telat dalam 

menghadiri acara tersebut? 

20. Apakah panitia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ceramah dari 

guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp? 

21. Bagaimana proses pelaksanaan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual 

camp? 

22. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan 

sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp? 

23. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta  dalam pelaksanaan 

sholat sunnah kegiatan spiritual camp? 

24. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp?  

25. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang mengabaikan 

arahan dari panitia? 

26. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang tidak mengikuti 

sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp? 

27. Bagaimana tindakan panitia ketika ada peserta yang mengantuk dalam 

pelaksanan sholat sunnah tersebut? 

28. Apakah panitia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ceramah dari 

guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp? 

C. Peserta Pelaksana Kegiatan Spiritual Camp 

1. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta  dalam pelaksanaan 

sholat lima waktu kegiatan spiritual camp? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan sholat lima waktu dalam kegiatan 

spiritual camp? 

3. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan sholat lima waktu dalam kegiatan spiritual camp?  

4. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta  dalam pelaksanaan 

khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp? 

5. Bagaimana proses pelaksanaan khotmil Qur‟an dalam kegiatan 

spiritual camp? 

6. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp?  
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7. Bagaimana proses pelaksanaan ceramah dari guru dan kyai dalam 

kegiatan spiritual camp? 

8. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta dalam pelaksanaan 

ceramah dari guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp? 

9. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan ceramah dari guru dan kyai dalam kegiatan spiritual camp?  

10. Bagaimana proses pelaksanaan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual 

camp? 

11. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh peserta  dalam pelaksanaan 

sholat sunnah kegiatan spiritual camp? 

12. Karakter religius seperti apa yang terbentuk setelah pelaksanaan 

kegiatan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp? 
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INSTRUMEN OBSERVASI 

Peneliti  : Holifatul Jannah 

Lokasi Penelitian : MAN Bondowoso 

Tujuan Penelitian : Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai pelaksanaan kegiatan spiritual camp di MAN Bondowoso. 

Aspek yang diamati Indikator Deskripsi 

Pelaksanaan sholat lima 

waktu dalam kegiatan 

spiritual camp dalam 

membentuk karakter 

religious siswa Kelas XI 

di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021-

2022 

1. Suci dari hadas dan 

najis 

2. Ketepatan waktu 

3. Menjawab panggilan 

adzan serta berdoa 

setelah adzan 

4. Membaca pujian 

setelah adzan  

5. Berjama‟ah 

6. Berdzikir setelah 

sholat 

7. Merapatkan barisan / 

shaf 

 

Pelaksanaan kegiatan 

khotmil qur‟an dalam 

membentuk karakter 

religious siswa Kelas XI 

di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021-

2022 

1. Ketepatan bacaan  

2. Kelancaraan bacaan 

 

 

pelaksanaan kegiatan 

ceramah dari guru dan 

kyai dalam membentuk 

karakter religious siswa 

Kelas XI di MAN 

Bondowoso tahun 

pelajaran 2021-2022 

1. Tema kegiatan 

2. Durasi waktu 

3. Metode penyampaian  

 

 

pelaksanaan kegiatan 
sholat sunnah dalam 

membentuk karakter 

religious siswa Kelas XI 

1. Suci dari hadas dan 

najis 
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di MAN Bondowoso 

tahun pelajaran 2021-

2022 

2. Ketepatan waktu 

3. Berjama‟ah 

4. Berdzikir setelah 

sholat 

5. Merapatkan barisan / 

shaf 

6. Sholat qobliyah dan 

ba‟diyah (sebelum 

dan sesudah sholat 

fardhu) 

7. Sholat hajat (setelah 

sholat isya‟) 

8. Sholat tahajut 

(sepertiga malam) 

9. Sholat dhuha 

(terbitnya matahari 

sampai menjelang 

dhuhur) 
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INSTRUMEN DOKUMENTASI 

1. Dokumen Profil kegiatan spiritual camp 

2. Dokumen Sejarah kegiatan spiritual camp 

3. Dokumen visi, misi dan tujuan kegiatan spiritual camp 

4. Dokumen data panitia pelaksana kegiatan spiritual camp 

5. Dokumen data peserta kegiatan spiritual camp 

6. Dokumentasi pelaksanaan solat lima waktu dalam kegiatan spiritual camp 

7. Dokumentasi pelaksanaan khotmil qur‟an dalam kegiatan spiritual camp 

8. Dokumentasi pelaksanaan ceramah dari guru dan kyai dalam kegiatan 

spiritual camp 

9. Dokumentasi pelaksanaan sholat sunnah dalam kegiatan spiritual camp 
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Lampiran 4 

Dokumentasi 

    

 

 
 

Banat Ar-Raudhoh 

 

 

 
 

       Musollah utama Ar-Raudhoh 

 

 

 
 

Serambih Ar-Raudhoh  

 

 

 
 

    Tempat wudhu puteri  
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Technical meeting kegiatan 

spiritual camp 

 

 
 

Cek in peserta spiritual camp 

 

 
 

Pelaksanaan sholat lima waktu  
 

 

Pelaksanaan khotmil Qu‟an 

 

 
 

Pelaksanaan ceramah dari kiai 

 

 
 

Pelaksanaan kegiatan sholat sunnah 
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Lampiran 5 

DENAH / GAMBAR 

MAN Bondowoso 
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Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 7 

SURAT SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 8 

JURNAL PENELITIAN 
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LAMPIRAN 9 

 

TATA TERTIB KEGIATAN SPIRITUAL CAMP 

1. Peserta dilarang untuk membawa hp  

2. Peserta wajib menginap di madrasah 

3. Tidak boleh keluar dari area kegiatan (mushollah Ar-Raudhoh) 

4. Tidak boleh menemui tamu kecuali orangtua 

5. Membawa buku dan alat tulis 

6. Wajib menggunakan jubah dan kerudung putih 

7. Datang ke madrasah pada jam 14.30 

8. Jika ingin ke kamar mandi harus dengan wali kelas masing-masing 

9. Tidak diperkenankan kepada peserta untuk membawa barang yang tidak 

ada kaitannya dengan kegiatan spiritual camp 

10. Bagi peserta yang melanggar, maka akan dipulangkan secara tidak hormat 
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Lampiran 10 

DATA PESERTA KEGIATAN SPIRITUAL CAMP 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA  
 

MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO  

PRESENSI PESERTA DIDIK KELAS XI AGAMA 2  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

BULAN :  
 

  
NO 

NO. 

INDUK 
NAMA 

NO HP 

SISWA ORTU 

1 200197 ALFIA TUL JANNAH     

2 200198 AYU DANIYAH PUTRI     

3 200199 AYUNDA MASULA .   

4 200200 DIVA RAUDATUL JANNAH     

5 200201 

EKA RINI WAHYUNIG 

TIAS     

6 200202 

ELOK WALIYATUN 

NAFISAH     

7 200203 FEBI QURRATU AINI     

8 200204 IDA FITRIANA     

9 200205 ILYATUL IZZAH     

10 200206 INDAH AYU CAHYANI     

11 200207 

ISNAINI KHUSNUL 

HOLIDYAH .   

12 200208 IZZETUL AFIFINA     

13 200209 LINDA NURUS SOFIYAH     

14 200210 MELYANA AGUSTIN     

15 200211 MUFIDATUR RAHMAH     

16 200212 NADIYAH     

17 200213 NAFILA DIANA .   

18 200214 NAJWA     

19 200215 NIKMATUL MAULYDIYAH     

20 200216 NUR AZIZAH     

21 200217 NUR AZIZAH     

22 200218 NURIL FADILAH     

23 200219 RIFATUL HASANAH     

24 200220 RISKA RAHMAWATI     

25 200222 SITI AINIYAH     

26 200223 SITI HOLIFAH     

27 200224 SITI NURJANAH     

28 200225 

SITI SHOFIYAH 

SUPRIYADI      

29 200226 SITI SOFIYAH     

30 200227 SITTI NOER AMELINDA     
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31 200228 SURAINI     

32 200229 TANWIRATUL AFIDAH .   

33 200230 TRIAS NABILA AYU RIZKI     

34 200231 VIKROTUL HOLISOH .   

35 200232 ZAHROTUL JINANY     

 

 

KEMENTERIAN AGAMA  

 

MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO  
 

PRESENSI PESERTA DIDIK KELAS XI AGAMA 4 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

BULAN :  
 

  
NO NO. INDUK NAMA 

NO HP 

SISWA ORTU 

1 200268 

ADINDA WIJINING 

TIYAS     

2 200269 AINANI     

3 200270 ARIFAH MUSYARAFAH     

4 200271 

ASTRELLA ILONA 

RETNO CITRALOKA     

5 200272 ATIKATUL HORIYAH     

6 200273 

CHOLAIDA HIMMATUL 

AWLIYA     

7 200274 DESI RATNA NINGRUM .   

8 200275 

DWI ALIFATUL 

RULLIANA     

9 200276 

FITRIYATUL 

ALUFIYAH     

10 200277 HABIBATUS SULUSTAH     

11 200278 HIKMATUL HASANAH     

12 200279 IFROH JANNATI     

13 200280 

INTAN BULQIS 

HUMAIROH     

14 200281 

KAMILATUN 

KHOIRIYAH     

15 200282 LAILATUL BADRIYAH     

16 200283 

LELY NURUL WAQI 

AGUSTIN .   

17 200284 MARDA TILA     

18 200285 MUHIMMATUN NISAK .   

19 200286 NAFILATUL LAILI     

20 200287 NIRMALA SARI     

21 200288 NITA WAHYUNI .   

22 200289 NOR WARDAH     
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23 200290 

NUR DIANA 

SUPRIYANDINI     

24 200291 NUR LAILI     

25 200292 RAUDATUL JANNAH     

26 200293 REZA NAFALIA     

27 200294 RINA IRMALA     

28 200295 RINDI     

29 200296 

SHAFIRA MUDRIKATUS 

SYARIFAH     

30 200297 SINTIYA DWI SUSANTI     

31 200298 SITI ANURIL ABBAS     

32 200299 

SITI HESTI 

UMISALAMAH     

33 200300 SITI MAISORO     

34 200301 SITI MUNALISA     

35 200302 SITI WAQI`AH     

36 200303 SOFIA LATIFAH .   

37 200304 TIARA FIKI SAFRILA     

38 200305 

UMMIYATUL 

HASANAH     

39 200306 VINA AULINA     

40 200307 WINDI     
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KEMENTERIAN AGAMA  

 

MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO  
 

PRESENSI PESERTA DIDIK KELAS XI AGAMA 6 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

BULAN :   
 

NO NO. INDUK NAMA 
NO HP 

SISWA ORTU 

1 200343 

AINAYAH HADI 

WULANDARI     

2 200344 ANA YULIANA .   

3 200345 ARISKA FITRIYANI     

4 200346 

AZRILIA NUR 

SYAFIQAH     

5 200347 DARIN NURUL IZZAH     

6 200349 DESTIA DAMAYANTI     

7 200350 DEVIRA AYU LESTARI     

8 200351 DIAH ADELIA PUTRI     

9 200352 DIAJENG LIASARI     

10 200354 DINATASYA NIA     

11 200355 DINDA DWI FADILAH     

12 200356 DYAH PERMATA     

13 200357 ELIMATUS ZAHROH     

14 200358 ENDANG SUMIYATI     

15 200359 HUSNUL ATIKA     

16 200360 HUSNUL MAR'ATI     

17 200361 INAYATUL KHAIRAT     

18 200362 

INDAH NOERMALA 

PUTRI     

19 200363 INDAH NUR LAILI .   

20 200364 JAMILA .   

21 200365 LAILATUL LATIFAH     

22 200366 MAMLUATUL     
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HASANAH 

23 200367 NAZIL RAIHANAH .   

24 200368 NUR HIDAYAH     

25 200369 

PRIMA RESTI SAPTA 

HERAWATI     

26 200370 RISQIATUL MUFIDAH     

27 200371 SAFIQOH ELNABILA     

28 200372 

SELFI AMALIYAH 

SUPAISEH     

29 200373 

SITI NUR KHOLIFATUL 

HASANA     

30 200374 SOFI HIDAYAH     

31 200375 SOFI RISKIYAH     

32 200376 SOFIATUL JANNAH     

33 200377 ULFATUN NAIMAH     

34 200378 FIKA AFKARINA     

35 200379 WULANDARI .   

36 200380 

ZAKINAH HABIBAH 

MAULANA     

37 200221 

SINTA WIKE 

PURWANTI     
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Lampiran 11 

BIODATA PENULIS 

 

 
Nama  : Holifatul Jannah 

NIM : T20181037 

Tempat, Tanggal 

Lahir 

: Bondowoso, 28 Februari 2001 

Alamat : Dusun Kalianyar, Desa Gentong, Kec. Taman 

Krocok, Kab.   Bondowoso 

Email  : Holifatuljannah2802@gmail.com 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Islam 

Program studi : Pendidikan Agama Islam 

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Kalitapen 04 

2. MTsN Bondowoso 01 

3. MAN Bondowoso 

Riwayat Organisasi : 1. IKMPB UIN KHAS Jember 

2. Pramuka MAN Bondowoso 

3. Pramuka MTsN Bondowoso 01 
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